Erfgoed Hoogstraten
GESCHIEDENIS en ERFGOED van het LAND VAN HOOGSTRATEN

NIEUWSBRIEF april 2008
Geacht lid,
Sinds begin dit jaar heb ik, op uitdrukkelijke vraag van het bestuur, het voorzitterschap
van de vzw Erfgoed Hoogstraten aanvaard. Mijn voorganger, Patrick Melis, blijft zich
verder inzetten in het bestuur, maar heeft gevraagd om niet langer voorzitter te zijn.
Door beroepsbezigheden en de renovatie van zijn woning, één van de meest
waardevolle niet beschermde huizen van de stad, kon hij te weinig aanwezig zijn tijdens
de bestuursvergaderingen en de activiteiten van onze verenigingen.
Patrick was één van de drijvende krachten bij de oprichting van onze vereniging en
heeft Erfgoed Hoogstraten bijna zeven jaar lang met veel inzet geleid. Nu zijn woning
bijna gerenoveerd is wil hij de draad terug opnemen, daar rekenen we op.
Ik heb het voorzitterschap na enig aandringen en niet zomaar aanvaard. Ik heb voor
mezelf een aantal doelstellingen geformuleerd die ik in de loop van het jaar
gerealiseerd wil zien. Zaken waar ik me voor wil inzetten. Eind dit jaar zal ik de
doelstellingen evalueren en conclusies trekken.
Ik wil me de volgende maanden inzetten voor:
• Een betere communicatie en samenwerking tussen het bestuur en de verschillende
werkgroepen enerzijds en tussen de verenigingen onderling anderzijds.
• De verschillende werkgroepen moeten een breder draagvlak creëren. Indien de
inwoner van Hoogstraten begaan is met onze ruimtelijke ordening, met onze
waardevolle en beeldbepalende gebouwen, met onze trage wegen enz., dan moet die
bezorgdheid terug te vinden zijn in de jaarlijkse prioriteitenlijst van de verschillende
Dorpsraden, de Cultuurraad en de Seniorenraad. Als een bezorgdheid opgenomen is
als prioriteit, staat ze meteen op de politieke agenda. Op dat moment zijn onze
beleidsmakers verantwoording verschuldigd.
• Erfgoed Hoogstraten moet een actiegroep zijn en op een dwingende manier opkomen
voor ons onroerend erfgoed, maar moet ook op een constructieve en meer positieve
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manier in het nieuws komen. Dat dit makkelijker is met culinair erfgoed, dan
bijvoorbeeld met onze zorg voor beeldbepalende woningen spreekt voor zich, maar
mag geen excuus zijn.
• Indien de inwoners van Hoogstraten begaan zijn met ons erfgoed, onze ruimtelijke
ordening en onze trage wegen, moeten we meer leden kunnen werven. Lid worden van
Erfgoed Hoogstraten is voor de inwoners, de enige manier om te tonen dat ze, samen
met ons, bezorgd zijn voor het karakter en het uitzicht van de stad die wij aan de
volgende generaties overdragen.
Frans Horsten,
Voorzitter

Erfgoeddag - Nationaal – 13 april 2008
Wordt verwacht:
Wordt

verwacht:

onder

deze

noemer

bundelen

de

400

deelnemende

erfgoedorganisaties een verrassend en veelzijdig aanbod op Erfgoeddag.
Iedereen koestert verwachtingen over de toekomst. Zo hebben politici de mond vol van
hoe ons land in de toekomst moet bestuurd worden. Kinderen denken aan wat ze later
willen worden, studenten combineren studies, reizen en werk met elkaar en mikken
voluit op een beloftevolle toekomst. Grote, belangrijke levensmomenten zoals een
geboorte,

een

huwelijk

of

een

overlijden

markeren

in

vele

culturen

overgangsmomenten, een cruciaal punt waarop zowel vooruit als achteruit wordt
gekeken... Wij hebben toekomstverwachtingen, maar onze voorouders hadden die
evenzeer. Zo bepaalde eeuwenlang de onzekere eindbestemming in de hemel, de hel
of het voorgeborchte het gedrag van de gelovige katholiek. Bij andere religies kwam
een meer cyclisch denken aan bod...
In de recente geschiedenis zijn er talloze momenten op die getekend zijn door Grote
Verwachtingen. Denk

bijvoorbeeld aan

de periodes voor en na de beide

Wereldoorlogen. Historici markeren met name de universele wereldtentoonstelling van
Brussel in 1958 "Expo 58" als een belangrijk momentum in de cultuurgeschiedenis van
Europa (en de rest van de wereld)... Technische innovaties en een verbeterde
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verstandhouding tussen de naties stonden in het uitstalraam van dit eerste naoorlogse
evenement. Erfgoeddag roept ook vragen op over het vooruitgangsoptimisme van de
golden sixties en het No Future van de punkbeweging... Maar ook gebruiken van en
verhalen over moeder- en weeshuizen komen aan bod, net als volksgeloof
(waarzeggerij, kaartleggen, bedevaarten...), science fiction en de impact van techniek
op het dagelijkse leven passeren de revue.

Het volledige programma van Erfgoeddag vindt u op www.erfgoeddag.be
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Erfgoeddag - Hoogstraten – 13 april 2008
Op zondag 13 april bundelen 400 deelnemende erfgoedorganisaties een verrassend en
veelzijdig aanbod op Erfgoeddag. Onder de noemer 'WORDT VERWACHT' biedt ook
Hoogstraten een boeiend programma.

TENTOONSTELLING: EX-VOTO’S
Wanneer gelovigen bidden, is het vaak om een gunst (een genezing, een goed
examen, een kind, …) te verkrijgen. Bij vervulling van die wens schonk men als dank
aan die kerk een ex-voto. Dit is een voorwerp dat een uitdrukkelijk verband met de aard
van de verkregen gunst heeft of een voorwerp in de vorm van de wens. Het zijn soms
ontroerende objecten. Vaak wordt het achteraan in de kerk of kapel aan de muur
bevestigd.
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Het museum stelt zijn collectie ex-voto's voor. Er zijn er in de vorm van een maag (voor
een genezing bij een maagbloeding), een been of een arm... Er zijn er die kinderen
voorstellen en dieren, zoals runderen of paarden.

LANGS PLAATSEN VAN GENEZING
In verschillende kapellen in Hoogstraten vind je nog ex-voto`s. In een brochure wordt er
dieper ingegaan op het gebruik van ex-voto's en het bevat een kaartje met de plaatsen
waar je in Hoogstraten nog zulke ex-voto's kan vinden, die je kunt gaan bekijken met de
fiets of de wagen. De brochure kan je vanaf nu alvast downloaden van onze website
http://www.erfgoedhoogstraten.be of op het forum van de Erfgoedbank van Hoogstraten
http://www.hoogstraeten.be/forum (rubriek Erfgoedevenementen).

Speciaal voor de gelegenheid is het museum op Erfgoeddag open van 10 tot 18 uur.
Meer info:
Stedelijk museum Hoogstraten
Begijnhof 9 - 2320 Hoogstraten
tel: 03 314 65 88
e-mail: museum@hoogstraten.be
5

Culinair Erfgoed
Ons Streekgastronomisch banket van november 2007 was andermaal een klapper van
formaat. Volle bak, talloze culinaire hoogstandjes en met Falafel als muzikaal
aanstormend talent: kortom: een belevenis!
Wie er op 15 november in 2008 bij wil zijn, zal vroeg moeten opstaan om te genieten
van aardbeien en andere rode vruchten in combinatie met originele streekgerechten. En
een klad muziek.
In het inmiddels befaamde project “ Aan tafel in Hoogstraten” nemen verschillende leden
van onze werkgroep het voortouw. Bijzonder is hierbij dat we kunnen samenwerken met
vele partners, zoals Horeca Hoogstraten en Noorderkempen, IKO, de Veiling,
VTI/Hotelschool Spijker, Grensland en Tafelen in Vlaanderen. Met steun van het
stadsbestuur vormen we het “Lokaal Comité van de Smaak”.
Samen hebben we 26 restaurants en cafés zover gekregen dat ze op hun menukaart
één of meer streekgerechten plaatsen en wie zo’n gerecht verorbert, kan op een
deelnemerskaart vijf stempels verzamelen en zo deelnemen aan de 2 trekkingen van
waardevolle prijzen.
De zichtbaarheid van dit project is op merkwaardige en artistieke wijze verhoogd door
de unieke samenwerking met de creatievelingen van het IKO die prachtige logo’s
hebben ontworpen, affiches, placemats en originele bierviltjes met tekeningen van de
jongste kunstenaars-in-spe. Verzamelaars zijn al gesignaleerd, vorral in de buurt van
cafés en restaurants; wat overigens de bedoeling is!
De lancering van dit project vond plaats in het Begijnhof onder massale belangstelling.
Het hele project wordt omstandig toegelicht in een fraaie brochure die niet alleen in de
restaurants en cafés is te vinden maar ook in de handelspanden in Hoogstraten en
omstreken.
U doet toch ook mee?
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De volledige brochure kan u downloaden op http://www.erfgoedhoogstraten.be en is ook
verkrijgbaar op het Stedelijk museum Hoogstraten of de Dienst voor Toerisme.
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Ondertussen zetten we een stap verder in de regio:
Het

SPK

-

Strategisch

Plan

voor

de

Kempen

–

zet

een

project

rond

plattelandsontwikkeling op. Bedoeling is een aantal partners samen te brengen die
ervaringen kunnen uitwisselen i.v.m. waardevolle initiatieven, zoals de ontwikkeling en
de promotie van streekproducten.
Met enkele leden van onze WG werken we mee in de stuurgroep, waar ook de ASG en
de TFA aan deelnemen en recent hadden we een ontmoeting met de leider van
“Kempen Goed” een samenwerkingsverband in de regio Eindhoven enTilburg. Deze
vereniging is erin geslaagd binnen een periode van 10 jaar ruim 250 bedrijven zover te
brengen dat zij gezamenlijk promotie voeren voor streekproducten in de ruimste
betekenis van het woord. Ook hier ligt het SPK mee aan de basis van dit succesverhaal.
Zal in de Noorderkempen een dergelijk product kans op slagen hebben? We willen in
ieder geval een serieuze poging in die richting ondernemen.
Of

hoe

“Culinair

erfgoed”

via

“Aan

Tafel

in

Hoogstraten”

evolueert

tot

“Plattelandsontwikkeling in de Noorderkempen...”
U doet toch ook mee?

Wil u kerkwachter worden?
Zoals u ongetwijfeld weet, werkt onze vereniging al enkele jaren samen met NEOS en
met de Kerkraad, om de Sint-Katharinakerk een hele zomer lang voor het grote publiek
open te kunnen stellen. Daarbij neemt elke vereniging beurtelings een week ‘bewaking’
op zich. In april en oktober lopen de openingsuren van 11 tot 16 uur; van mei tot en met
september is de kerk van 11 tot 17 uur open.
Hoewel we bij de start in 2006 de kleinste groep waren, mogen we op vlak van trouw
van onze bewakers het minst klagen. Sterker nog, we hebben een team om U tegen te
zeggen! Toch is het altijd handig wanneer wij enkele kerkwachters in reserve hebben.
Dus als het u iets zegt, neem gerust en geheel vrijblijvend contact op met Dries Horsten,
die de groep Erfgoed coördineert (03/314.57.24 of horstendries@hotmail.com).
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Op het oorlogspad
Verzamelen
Het vastleggen van getuigenissen in verband met de impact van de Tweede
Wereldoorlog in de Kempen, blijft de hoofdprioriteit van onze werkgroep en is tevens het
aspect waaraan alle leden actief meewerken. Sinds ons eerste interview, begin
september 2005, hebben we 24 digitale interviews georganiseerd met in totaal 29
verschillende personen. Ook niet onbelangrijk, een op drie is een vrouw. Tevens waren
er 4 respondenten, doorgaans geallieerde veteranen op bezoek, waarvan we door de
omstandigheden of het drukke programma géén digitaal interview konden afnemen. Er
werd wel telkens een samenvatting van de gesprekken uitgewerkt. Tenslotte hebben we
één geschreven interview gehad en werden er drie geschreven relazen verzameld,
waarvan één uit de oorlogsjaren zelf. Dit brengt het totaal voorlopig op 37
"getuigenissen", van verschillende omvang en intensiteit. Niet slecht, maar er zijn
concrete plannen om het tempo wat op te drijven. Er is immers nog werk genoeg - met
bijna 600 inwoners boven de 80 in de fusiegemeente Hoogstraten alleen - en de klok
tikt.

Ontsluiten
We zitten met deze getuigenissen volop in de verzamelfase waarbij we door tijdsgebrek
weinig aandacht kunnen geven aan het ter beschikking stellen van de informatie. Zo is
het er nog niet van gekomen om geschikte fragmenten uit de interviews op het internet
te plaatsen, maar daar wordt aan gewerkt. Bovendien zult u enkele uittreksels
terugvinden in een bijdrage vanuit onze werkgroep aan het Jaarboek 2008 van Erfgoed
Hoogstraten.

Herdenken
Er zijn echter ook andere aspecten aan onze werking. Uitschieters waren - opnieuw - de
druk bijgewoonde ceremonies in september 2007 aan de bevrijdingsmonumenten te
Merksplas-Kolonie en Rijkevorsel. Dit jaar konden er overigens enkele Britse veteranen
aanwezig zijn en Luc Cox en Francis Huijbrechts stonden in voor de contacten en de
opvang ter plaatse. De voorbereiding voor de editie 2008 is trouwens reeds van start
gegaan. Verder werd "Op het Oorlogspad" intussen gecontacteerd i.v.m. enkele
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aspecten van de herdenking van 50 jaar wederopbouw van de St. Katharinakerk. U
hoort daar later zeker meer over.

Veldwerk
Wat “veldwerk” betreft heeft o.a. Piet Van Deun zich bezig gehouden met het opsporen
van een bewaard gebleven exemplaar van een Duitse S-Mine uit Wortel-Kolonie. Deze
is ondertussen gelokaliseerd en we proberen die op zijn minst te fotograferen. Een uniek
stukje militair efgoed dat in onze regio na de bevrijding heel wat slachtoffers heeft
geëist. Hetzelfde geldt voor de Vliegende Bommen. Zo hebben we een (herkenbaar)
onderdeel kunnen recupereren van de restanten van een V-1 die in Meer waren
opgehaald door de stadsdiensten. De rest van het tuig was evenwel onhandelbaar groot
en zwaar en zo ernstig toegetakeld dat we het met de beschikbare middellen niet
konden bergen. Er zijn begin dit jaar tevens enkele randonderzoeken opgestart, zoals
het verzamelen van bijkomende informatie en mogelijk beeldmateriaal i.v.m. de vele
oorlogsslachtoffers uit de Hoogstraatse deelgemeenten. Paul Fockaert is dan weer
specifiek bezig rond de zogenaamde "Liebigschuur" te Meer. Dit gebouw, thans woning,
werd opgericht door de "Compagnie Liebig" uit het Antwerpse tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Deze heeft niet alleen de regio Maxburg - Vaalmoer mee helpen
ontginnen, maar speelde naar verluidt ook een rol bij het verschaffen van werk aan
jongelui die in aanmerking kwamen voor dwangarbeid in Duitsland. Wie ons kan verder
helpen i.v.m. lokale oorlogslachtoffers of "de Liebig" kan ons steeds contacteren
(francis.huijbrechts@pandora.be of 03/2955905).

Dodendraad
Dat het voor onze werkgroep niet altijd WO II hoeft te zijn onderlijnden we met de
organisatie van de lezing rond de beruchte grensversperring uit de Grote Oorlog. We
wisten dat een thema als dit in onze regio wel wat mensen zou aanspreken, maar we
waren toch aangenaam verrast door de massale opkomst. Liefst 117 geïntereseerden
vonden op 16 februari hun weg naar het Klein Seminarie. Professor Vanneste is
natuurlijk een ervaren spreker die zijn grondige kennis over deze materie op een
boeiende manier kan overdragen. Men kon tijdens zijn twee uur durend betoog vaak een
speld horen vallen. De professor wees er overigens op dat het onderzoek nog niet is
afgerond. Hij schetste uitvoerig het algemene kader, maar er zijn op lokaal vlak nog veel
aspecten van de dodendraad die verder uitgespit kunnen worden (slachtoffers,
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spionnagenetwerken, smokkeltechnieken, relicten,…). Mogelijk een project voor onze
werkgroep in de nabije toekomst.

De lezing over de dodendraad was een groot succes: 117 geinteresseerden!

Prof. Vanneste met het bekende passeurskader
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Meerderheid laat `s Boschstraat verkavelen
Toen in 2004 het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan ter inzage werd gelegd, diende
Erfgoed als bezwaar in dat de gronden ten oosten van de ’s Boschstraat aan het
woongebied zouden worden toegevoegd. Wij waren er dus wel degelijk tijdig bij! Maar
helaas, er werd geen rekening mee gehouden, waardoor het in 2006 ook niet
verwonderlijk was dat de uitbreiding van het kleinstedelijk gebied naar deze gronden in
één van de toen voorliggende Provinciale Ruimtelijke Structuurplannen, werd
voorgesteld. Enkel de fracties Groen! en Vlaams Belang keurden het betreffende Prup in
de gemeenteraad af. De rest van de gemeenteraad adviseerde positief, waarna ook de
provincie de dossiers vlot liet passeren.

Toen het in de zomer van 2007 voor het eerst tot een effectieve verkavelingsaanvraag
kwam, dienden zowel het Erfgoedbestuur als de Werkgroep Oude Voetwegen een
bezwaarschrift in. Wij waren daarbij niet alleen, want ook de buurt, Vzw De Laermolen,
Natuurpunt Markland, de fractie Groen!-HOOP en 42 particulieren dienden bezwaar in.
Daarbij werden niet alleen de meer emotionele argumenten ‘mooi’ en ‘idyllisch’
genoemd om het bedreigde landschap te omschrijven, maar evenzeer het meer
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wetenschappelijke ‘overstromingsgevoelig’, ‘agrarisch en landschappelijk waardevol’ en
dergelijke meer. Dat de voorgestelde verkaveling niet strookte met een goede ruimtelijke
ordening en dat de geplande wegen de verkeersonveiligheid zouden verhogen, dat
konden we ook meer dan eens lezen. Naast de bezwaarschriften was er ook de petitie,
opgezet door de buurtbewoners, die zonder veel moeite door 450 passanten
ondertekend werd.
Aanvrager CW Vastgoed leek onder de indruk, want hij trok zijn aanvraag vrijwel meteen
in. Het geluk was echter van korte duur, want op het eind van het jaar presenteerde hij
zijn volgend, slechts op enkele details bijgevijld plan. Men vermoedde dat het aantal
bezwaarschriften bij deze 2de aanvraag wel zou dalen, maar niets was minder waar,
want nu waren het er 73 i.p.v. 48!
Het mocht echter niet baten, op de gemeenteraad van 25 februari immers, keurden de
schepenen Rombouts en Baets (CD&V), schepen Martens en burgemeester Van
Aperen (KVB) alvast de ligging van de wegen goed voor de verkaveling ’s Boschstraat.
Ook hun partijgenoten in de raad stemden complexloos mee vóór de verkaveling, te
weten Karel Aerts, Geert Marijnissen, Hermans Snoeys, Frans Tackx, Roger Van
Aperen, Dirk Van der Linden en Leen Vermeersch (allen KVB) en Danny Adams, Piet
De Bie, Jos Matthé, Mai Sterkens, Björn Strybos, May Van Bavel en Johan Vermeeren
(namens CD&V). Lief Pans, Fons Jacobs en René Sprangers van de fractie Groen! &
HOOP stemden als enigen in de raad tegen, waarvoor dank! De eerlijkheid gebiedt te
zeggen dat schepen Desmedt correct handelde door in het publiek plaats te nemen en
dat schepen Haseldonckx en raadslid Jan Hujbrechts (Vlaams Belang) verontschuldigd
waren. Voor de stemming over het percentage aan sociale kavels was de stemming
identiek, met uitzondering van raadslid Sprangers, die hier ook voor stemde. Het is nu
alleen nog wachten op het schepencollege, dat de definitieve goedkeuring of afkeuring
van de verkavelingsaanvraag moet afleveren. Gezien de stemming op de gemeenteraad
kan de verkavelaar echter al gerust in de handen wrijven. Verkiezingsbeloften? Alleen
op papier, ja! Een beleidsvisie? Alleen in de promotalk van bepaalde collegeleden, ja!
Arm Hoogstraten …
Een meerderheid in de gemeenteraad keurde een verkaveling in dit landschappelijk
pareltje goed. Onbegrijpelijk.
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Gaat het Meerse Kozenstraatje terug open?
Nu de “herwaardering van trage wegen” in het beleidsplan stond genoteerd, waren onze
verwachtingen misschien wel wat te hoog gespannen. Het Kozenstraatje in Meer leek
ons nochtans geen aartsmoeilijke case. Het gaat onbetwistbaar om een feitelijke
buurtweg die zeker nog een functionele rol zou kunnen vervullen. En het afsluiten ervan,
nog maar enkele jaren geleden, gebeurde zeker niet volgens de wettelijke procedure.
Maar eerst … wat bedoelen we met zo’n ‘feitelijke buurtweg’? Welnu, buurtwegen die al
voor 1841 bestonden, vind je meestal in de Voetwegenatlassen die in die periode
werden opgemaakt. Voetwegen die later ontstonden kunnen echter ook rechtsgeldig
zijn. Het is voldoende wanneer een breed publiek een route gedurende meer dan 30
jaar gebruikt om een ‘verkrijgende verjaring’ te bekomen. We spreken dan van een
‘feitelijke buurtweg’ en daarvan moet iedereen onbelemmerd gebruik kunnen maken.
Soms zijn de vierkante meters wel van een privé-persoon; het recht van overgang is
voor altijd publiek geworden. Het ‘Kozenstraatje’ in Meer is zo’n feitelijke buurtweg. Dit
werd ons door het gemeentebestuur zelf bevestigd in een brief die wij in februari nog
mochten ontvangen! Volgens sommige bronnen zou het pad er al meer dan 100 jaar
liggen. Tuur en Adriënne Eelen bevestigden ons dat het pad in elk geval al open was in
1948, het jaar dat zij ernaast kwamen wonen.
Het pad werd dus op zijn minst 50 jaar, maar wellicht zelfs langer publiek gebruikt,
vooraleer het enkele jaren geleden werd afgesloten, eerst ’s nachts en later ook
overdag. Het Kozenstraatje diende daarbij meestal om van het dorp naar de
parochiezaal, de school of Meermarkt te gaan. Of om van de Donkstraat en de
achterliggende woongebieden tot de winkels in het dorp te geraken. Een gerichte en dus
veilige verbinding. Functioneler kan haast niet.
Maar toen aangelande J.V.A. enkele jaren geleden enkele zware inbraken te verwerken
kreeg, kwam hij dus met enkele omwonenden overeen dat hij het pad ’s nachts mocht
afsluiten. Sinds de zaak echter werd stopgezet, waren de poorten ook overdag bijna
altijd dicht, dit tot ongenoegen van veel Merenaars.
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Omdat herhaaldelijke, vriendelijke vragen tot heropening niet hielpen, riep de buurt,
vertegenwoordigd door Mevrouw Adriënne Eelen, de hulp van onze Werkgroep Oude
Voetwegen in. In de eerste plaats hebben wij hen begeleid bij de juridische achtergrond
van de trage wegenproblematiek. We onderzochten het statuut van de buurtweg en we
puzzelden uit welke acties ondernomen konden worden. Na verschillende brieven,
zowel van ons als van mevrouw Eelen, nam het College van Burgemeester en
Schepenen in februari de beslissing dat aan eigenaar J.V.A. andermaal gevraagd zou
worden het pad tijdens de daguren te openen.
Nu kan je natuurlijk vinden dat dit beter is dan niets. Maar voor ons noch voor de buren
kon dit volstaan. Vooreerst moet de gemeente als wegbeheerder dit niet ‘vragen’, maar
wel ‘eisen’! Verder is het enkel de gemeenteraad en niet het College die een beslissing
tot (tijdelijk) afsluiten van een buurtweg kan nemen. Afsluiten mag bovendien enkel
wanneer men daarmee het algemeen belang dient en niet, zoals hier, de beveiliging van
één persoon. En als er al een nachtelijke afsluiting goedgekeurd zou worden, dan is het
de gemeente en niet een particulier die de sleutel beheert. Maar zelfs als er volgens
deze geijkte procedure was gewerkt, dan nog hadden we de afsluiting fout gevonden.
Men kan toch nooit tolereren dat een publieke overgang wordt afgesloten, om één
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persoon ter wille te zijn. Temeer daar deze zijn eigendom evengoed kan beveiligen door
een hekwerk te plaatsen langs het pad en rondom de rest van zijn percelen. Dit kost
hem dan wat meer, maar winkels als Quirynen, Delhaize, … werken toch ook op deze
manier?
Omdat we niet gelukkig waren met de gang van zaken, trokken we op 4 maart met een
delegatie uit onze werkgroep naar een afvaardiging van het schepencollege. Daar werd
ons beloofd dat de zaak opnieuw bekeken zou worden. We zijn benieuwd wat er van
gaat komen. En wanneer.
Op vraag van enkele buurtbewoners vecht onze WG Oude Voetwegen mee voor de
heropening van het onwettig afgesloten Kozenstraatje in Meer.

Sloopvergunning Sterkens-site (Meer)
Wat ronkten ze toch, al die mooie beloften in het Beleidsplan van ons stadsbestuur. Ook
voor erfgoed stond er heel wat in. Leuk, al zou het nog leuker zijn wanneer men die
woorden ook in daden zou omzetten. Zo werd er voor Meerdorp een sloopvergunning
aangevraagd voor de vroegere brouwerij Sterkens en voor enkele aanpalende
woningen.
Het advies dat Monumenten en Landschappen Antwerpen afleverde was dan wel niet
bindend, het was zeker heel duidelijk. Nummer 22, een woning uit ca. 1835 met een
mooi mansardedak en prachtige oeuil de boeuframen, was te waardevol om af te
breken. Ook nummer 24 en Driehoekstraat nummer 8 zag men liever niet verdwijnen.
Onze vereniging Erfgoed Hoogstraten was dezelfde mening toegedaan, al hadden wij in
nood zelfs het overigens ook niet waardeloze Meerdorp 24, alsook het huis in de
Donkstraat willen opofferen, als in ruil het waardevolste gebouw, Meerdorp 22, had
mogen blijven. Als je weet dat deze woning nog geen 20 procent van heel de site
inneemt, dan heet dat ‘serieus water in de wijn doen’. Het College ging niettemin voor
puur water, weigerde de aanvraag perceelsgewijs te bekijken en keurde de
sloopvergunning voor heel de site goed …
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Als motivering haalde de bevoegde schepen in de krant en op de gemeenteraad de
herhaaldelijke vraag aan van de dorpsraad ‘om de Driehoekstraat te verbreden’. Wij
vroegen ons daarom af of men eigenlijk wel ter plaatse is gaan kijken. Een kort
plaatsbezoek leerde ons immers meteen dat men de Driehoekstraat (nu 4,40 meter
breed) al met 7 meter kan verbreden door enkel het bijgebouw van nummer 24 af te
breken (het totaal is dan 11,40 meter). Als men ook nummer 24 zelf afbreekt (wat
Monumenten ook liever niet had, maar waarmee zij nog hadden kunnen leven), dan kan
de Driehoekstraat al 20,90 meter breed worden. Meer dan voldoende, dunkt ons. Voeg
je nummer 22 (met het mansardedak) daar nog aan toe, dan zouden we een
Driehoekstraat krijgen van liefst 35,40 meter breed! Dat men de sloopvergunning
afleverde voor nummer 22 en 24, dat vinden we op zich al erg genoeg. Dat men echter
de goegemeente een drogreden als deze op de mouw wil spelden, daar worden we toch
een beetje boos van. Dat men dan gewoon toegeeft dat men de aanvrager gewoon voor
100% zijn zin wil geven …

Zowel de Cel Erfgoed Antwerpen als Erfgoed Hoogstraten had best water bij de wijn
willen doen voor de site Sterkens: op 2 panden na mocht alles weg. Maar het College
gaf de aanvrager wat hij wilde en keurde de sloopvergunning in zijn geheel goed!
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Wandelen naar Sint-Cecilia
Zondag 13 april is het Erfgoeddag en u zult zeker wel eens in het Museum binnenlopen.
Daarvoor of daarna kunt u echter ook mee gaan wandelen met onze Werkgroep Oude
Voetwegen. Ver van huis gaan we niet, want we kozen ervoor om de centrumwandeling
die we in 2006 uitstippelden voor ‘Decembervuur’ – de viering van 25 jaar bibliotheek –
nog eens over te doen. Tijdens een korte wandeling verkennen we een stukje van de
Vrijheid en de ‘paadjes’ die ermee parallel lopen.

Om 14 uur sluiten we af met een verbroedering met de Koninklijke Toon- en
Toneelmaatschappij Sint-Cecilia. Hun muziekmaatschappij werd gesticht in 1839 en is
daarmee één van de oudste van de provincie. Onder andere het Kanaal Dessel-Schoten
werd in 1840 op de tonen van Sint-Cecilia geopend! Als gevolg van de Schoolstrijd
werden zij in 1881 uit hun repetitielokaal in het stadhuis gezet. Dankzij enkele gulle
ereleden werd hen echter meteen een stuk grond geschonken in de Gelmelstraat alsook
een hoop bouwmaterialen en wat geld. Daarmee bouwden zij hun feest- en toneelzaal
die ze nog in het najaar van 1882 konden inhuldigen. En bij gebrek aan een echt
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cultureel centrum in onze ‘stad met smaak’, fungeert dit zaaltje inmiddels al 125 jaar als
‘depanneur’ voor tal van culturele activiteiten. Om dit te vieren, willen de Cecilianen hun
tempel (of wat daarvan rest) op 13 april eens goed in de bloemetjes zetten. Er zal een
kort woordje over de geschiedenis uitgesproken worden, er zal stemmige muziek zijn en
ook het natje en het droogje zullen niet ontbreken. Voorwaar, niet te missen!

Programma:
12 uur 50: Start wandeling aan de ‘ronde parking’ achter de kerk
14 uur: Ontvangst in Zaal Sint-Cecilia
14 uur 10: Welkomstwoord en toelichting bij de geschiedenis van de vereniging
14 uur 30: Muzikaal intermezzo
14 uur 50: De functie van Zaal Sint-Cecilia voor de Hoogstraatse Gemeenschap
15 uur 10: Muzikaal intermezzo
Vanaf 15 uur 30: Gezellig samenzijn, met achtergrondmuziek
Doorlopend: bezoek aan de kleine tentoonstelling in de zaal
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Deelnemen aan de wandeling, de tentoonstelling en de lezing is volledig gratis. Het
eerst glas in de zaal wordt u aangeboden, daarna is ‘de foyer’ (grapje) gewoon
geopend.

Zondag 13 april: een korte wandeling langs de voetwegen in het centrum, gevolgd
door een receptie-met-verhaal in Zaal Sint-Cecilia: daar moet u bij zijn.

www.hoogstraeten.be - Forum
Wie vragen rond erfgoed of genealogie heeft, of een erfgoedevenement wil aankondigen
kan dit altijd via het forum van de Ergoedbank Hoogstraten. Je moet eerst je naam
registreren en vervolgens kan je inloggen om een berichtje te kunnen posten. Een vaste
rubriek is het “Beeld van de maand”. Heb je zelf een suggestie, laat het dan weten aan
de medewerkers van het stedelijk museum!
Als je vragen of suggesties hebt, stuur een mail naar museum@hoogstraten.be of bel 03
314 65 88 !

20

