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V

oorwoord

Terwijl ik deze inleiding schrijf, hangt er nog een scherpe brandgeur over Hoogstraten-centrum.
In de vroege ochtend van 31 maart zag ons stadje immers opnieuw een fraai en beeldbepalend
gebouw met nogal wat geschiedenis in vlammen opgaan. Het drama rond de woning van brouwer
Schrickx in Meersel-Dreef ligt nog vers in het geheugen en nu wordt opnieuw een erfgoedparel in
een van onze deelgemeenten getroffen. Het is trouwens niet de eerste maal dat de rode haan
kraait over het monumentale pand op de hoek van de Karel-Boomstraat en de Vrijheid, maar deze
keer is de schade nauwelijks te overzien. Blijkbaar zorgde een defect aan de elektriciteitsleidingen
voor de vuurzee die de horecazaak “Kokomo City” in de as heeft gelegd. Bovendien kwamen ook
de aanpalende gebouwen – allebei met een eigen erfgoedwaarde – in de problemen. De
bloemenwinkel die is gevestigd in “De Griffioen” en de oorspronkelijke Gewestelijke Vakschool
net om de hoek kregen onder meer af te rekenen met aanzienlijke waterschade. Een hele klap
voor de eigenaars en uitbaters van de getroffen panden. Het is alvast een goede zaak dat er snel
instandhoudingswerken werden uitgevoerd. Hopelijk komt het tot een geslaagde reconstructie.
Enkele weken voor de brand hadden we overigens onze bedenkingen geuit over de historische
lindeboom die daar vlakbij tijdens sloopwerken was neergehaald en dan maar op een container
werd gesmeten. We hoeven jullie er niet aan te herinneren dat het gaat om één van de bij wet
beschermde lindebomen in de Vrijheid, een levend monument dat alvast meer respect verdient.
Sinds 2015 is dit reeds het derde exemplaar dat verdwijnt uit de fraaie bomenrijen in het hart van
onze stad. We bleven dit gegeven dan ook aankaarten bij het stadsbestuur en de bevoegde
schepen gaf recent aan dat ze “nog tijdens de Paasvakantie” opnieuw zullen worden aangeplant.
De onachtzaamheid en/of desinteresse waarmee in onze stad door bepaalde lieden wordt
omgegaan met ons aller erfgoed vinden we echter niet alleen terug in relatief kleine zaken zoals
de lotgevallen van enkele lindebomen, maar ook in grote dossiers zoals het bouwproject i.v.m. het
voormalige rusthuis. Wat ons daarover ter ore kwam, grenst eigenlijk aan het onvoorstelbare en
we hebben deze onverkwikkelijke zaak dan ook onder de aandacht gebracht vanuit onze zetel in
de Cultuurraad van onze stad. U leest er meer over in dit nummer.
Verder staan we stil bij een aantal interessante activiteiten die op stapel staan, met onze eigen
lezingen, de nieuwe tentoonstelling in het stedelijk museum en de lokale invulling van de
Erfgoeddag. Tevens bieden we met plezier een platform aan een belangrijke partner als Erfgoed
Noorderkempen om kort haar werking voor te stellen aan onze leden.
Tenslotte kan u in uw agenda aanstippen dat de Algemene Vergadering van onze vzw wordt
voorzien op vrijdag 12 mei 2017, gekoppeld aan een interessante extra activiteit. Uiteraard is
iedereen van onze leden van harte welkom.
Francis Huijbrechts, voorzitter
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Bekommerd om ons Erfgoed
Het rusthuis: een symbooldossier voor onze vzw
Zoals u weet zijn we vanuit Erfgoed Hoogstraten reeds geruime tijd begaan met het lot van het
oude rusthuis in het kader van de verdere uitbouw van het woon- en zorgcentrum Stede Akkers.
Dit leidde onder andere tot enkele interventies rond deze materie in de media, maar eveneens via
andere kanalen zoals de Cultuurraad. Blijkbaar is onze focus hierbij ook terecht aangezien we
eind 2016 een aantal zaken vernamen die een wel heel ander licht werpen op wat we recent te
horen en te lezen hebben gekregen vanuit het stadsbestuur over dit prominente historische
gebouw. We hebben geen reden om te twijfelen aan de oprechtheid van onze bronnen, maar
jammer genoeg kan dit blijkbaar niet gezegd worden van een aantal leden van het stadsbestuur.
We schatten de situatie overigens dermate ernstig in dat we – na uitgebreid overleg binnen het
bestuur van onze vzw – opnieuw tot actie zijn overgegaan. Hierbij vinden jullie zo de formele vraag
die wij op 8 maart 2017 tijdens de zitting van de Cultuurraad – en met de steun van de aanwezigen
– aan het College van burgmeester en schepenen van onze stad hebben overgemaakt:

Geacht college,
Het is genoegzaam bekend dat wij vanuit Erfgoed Hoogstraten vzw met argusogen de
ontwikkelingen volgen rond het voormalige rusthuis aan de Heilig-Bloedlaan. Een pand dat
omwille van zijn historische achtergrond en het beeldbepalende karakter hoog op de te bewaren
lijst zou moeten staan. Iets waar wij dan ook al een aantal jaren voor ijveren vanuit onze
erfgoedvereniging.
Het stadsbestuur is er zich van bewust geworden dat deze site niet alleen bij onze leden, maar ook
bij heel wat andere Hoogstratenaren behoorlijk gevoelig ligt. In de loop van 2016 vernamen we
via allerlei media dat zij bij de herbestemming van het gebouw in het kader van de zorgcampus
Stede Akkers al de mogelijke opties tussen renovatie en afbraak open willen houden. Nog in het
officiële antwoord dd 26 oktober 2016 vanuit het stadsbestuur aan de cultuurraad lazen we i.v.m.
“De visie op het voormalige rusthuis” o.a. de volgende zin: “In de DBM opdracht is meegenomen
dat de privéopdrachtnemer (ontwerper/bouwonderneming) met het Agentschap onroerend erfgoed
Antwerpen aftoetst voor welk ontwerp (renovatie, gedeeltelijke nieuwbouw en volledig nieuwbouw)
een bouwvergunning bekomen kan worden.”
Jammer genoeg blijkt er in dit dossier een afgrond te gapen tussen de nobele intenties die door het
Hoogstraatse stadsbestuur wereldkundig worden gemaakt en wat er allemaal op het terrein – of
liever achter de schermen - gebeurt. Uit zeer goed ingelichte bron vernamen we immers dat er
slechts enkele weken nadat het bovenvermelde antwoord aan de Cultuurraad werd geformuleerd
door leden van het Stadsbestuur contact werd opgenomen met het Agentschap Onroerend Erfgoed
in Brussel om het duidelijk negatieve advies i.v.m. een mogelijke sloop van dit beeldbepalende
gebouw vanuit de afdeling Antwerpen te “neutraliseren”. Bovendien - en daaraan gekoppeld werd er in dezelfde periode door twee schepenen van Hoogstraten zware en ongeoorloofde druk
uitgeoefend op de betrokken firma’s om enkel de optie “afbraak” in overweging te nemen bij het
indienen van een offerte/ontwerp. De zogenaamde erfgoedtoets blijkt dus de facto voor hen van nul
en generlei waarde te zijn, en dat in tegenstelling tot wat we in het officiële antwoord vanuit het
college lezen.
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Wij zijn ongetwijfeld niet de enigen die grote vraagtekens plaatsen bij dergelijke praktijken. We
hebben ze evenwel herleid tot enkele concrete vragen die we bij deze officieel overmaken via onze
zetel in de Cultuurraad van onze stad:
1. Is het College van burgemeester en schepenen integraal op de hoogte van de bovenvermelde
stappen rond het voormalige rusthuis?
2. Zoja, zijn de leden van het schepencollege zich dan ook bewust van de draagwijdte van hun
betrokkenheid bij het bewust manipuleren van een overheidsopdracht?
3. Bovendien vragen we vanuit de Cultuurraad inzage in de DBM-opdracht om te kunnen
beoordelen of de erfgoedtoets effectief – en expliciet - werd opgenomen in de criteria naar de
firma’s toe.
Met vriendelijke groeten,
Namens Erfgoed Hoogstraten vzw
Francis Huijbrechts
Voorzitter
We denken dat dit gegeven – na lezing van onze nota – momenteel géén verdere duiding behoeft.
In principe moet het college binnen zes weken een antwoord formuleren op deze officiële vraag
vanuit de Cultuurraad. Tegen dat u deze nieuwsbrief in handen krijgt zal er dus tweederde van de
per decreet vastgelegde termijn verstreken zijn. De klok tikt. Dat het een actueel en heikel thema
is bleek trouwens ook uit een publieksvraag tijdens de dorpsraad, maar daar bleef het antwoord
vanuit het college behoorlijk vaag. We houden jullie op de hoogte.

Erfgoed in de verdrukking?
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Ferme Hoeve!
Over de architectuur van boerderijen
Van zaterdag 1 april 2017 tot en met zondag 25 juni 2017 loopt in het Stedelijk Museum
Hoogstraten een boeiende tentoonstelling over oude boerderijen in Hoogstraten. Ooit al gehoord
van de schoolboerderij van het Klein Seminarie? Ken je nog een eeuwenoude hertogelijke
hoeve? Wat is nu juist een Kempense langgevelboerderij? En hoe zagen die 125 verdwenen
kolonistenboerderijtjes in Wortel-Kolonie er nu juist uit? U komt het te weten op de
tentoonstelling: Ferme hoeve!

Vroeger was de meerderheid van de bevolking landbouwer. Enkel in meer stedelijke kernen
zoals het centrum van Hoogstraten waren er handelaren, ambachtslui, geestelijken,
ambtenaren… In de dorpen rondom Hoogstraten was bijna iedereen actief in de landbouw. De
boerderij was dan ook het meest voorkomende type woning in de regio. Naast boerderij of
hoeve waren andere termen zoals boerestede, boerewinning, landbouwerstede of hofstede ook
in gebruik.
In de tentoonstelling krijgt u een overzicht van een aantal types en voorbeelden van boerderijen.
De indeling is niet altijd duidelijk te maken. Een hertogelijke hoeve kon immers ook een
Kempense hoeve zijn!
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● de hertogelijke hoeves
Al vanaf de Middeleeuwen hadden de heren van Hoogstraten hoeves in hun bezit die ze
verpachtten. De pachters betaalden een pachtsom in geld of in natura (vb. hoenderen) en waren
bovendien verplicht om een aantal dagen gratis te werken op het kasteel van Hoogstraten.
Tijdens de Franse bezetting werden de bezittingen van de hertog van Salm-Salm aangeslagen
maar tijdens de Hollandse Tijd (1815-1830) kreeg de hertog zijn bezittingen, met uitzondering
van het kasteel, terug. Vanaf het midden van de 19de eeuw verkocht hij één na één zijn
bezittingen tijdens de zogenaamde ‘Verkoop van de eeuw’.
De Sint-Katelijnehoeve
De Sint-Katelijnehoeve in de Moerstraat in Hoogstraten dateert in haar huidige vorm uit de
tweede helft van de 18de eeuw en werd herbouwd in opdracht van hertog Niklaas-Leopold van
Salm-Salm. In oorsprong is de boederijsite veel ouder, reeds in de 15de eeuw stond er een
boerderij. De boerderij werd in 1854 door Jan Jozef Bolckmans aangekocht. De hoevesite met
een woonstalhuis, een bakhuis en een vrijstaande schuur is typisch voor de Kempen.
De Wortelse hoeve
In het openluchtmuseum Bokrijk staat een hertogelijke hoeve afkomstig uit Wortel. Ze werd in de
jaren zestig afgebroken en in Bokrijk terug opgebouwd. Ze bestaat uit een woonstalhuis en een
schuur, vermoedelijk gebouwd rond 1730. In tegenstelling tot het woonhuis is de schuur van
leem en is gewit.
De Bouwhoeve
In 1772 liet de hertog van Hoogstraten, Maximiliaan van Salm-Salm, de Bouwhoeve bouwen op
de plaats van de oude kasteelhoeve. De kasteelhoeve bestond uit twee delen: één ervan werd
verpacht, de andere helft werd uitgebaat door het kasteel zelf. De nieuwe hoeve werd eveneens
een dubbelhoeve die aan twee afzonderlijke boeren verpacht kon worden. Aan de Bouwhoeve
was veel grond verbonden wat haar in de 18de eeuw één van de grootste boerderijen in het
hertogdom Hoogstraten maakte! Tijdens de Tweede Wereldoorlog brandde de Bouwhoeve
helemaal af toen ze werd getroffen door brandbommen.

De Bouwhoeve in Wortel werd in de as gelegd op 13 oktober 1942
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● de staatsboerderijen
De boerderij op het kasteel van Hoogstraten
Het kasteel van Hoogstraten, oorspronkelijk de woonplaats van de heren van Hoogstraten, werd
in 1810 omgevormd tot een bedelaarsgesticht. De bedelaars werden ingeschakeld bij het werk
op de boerderij. Weigeren om te werken werd bestraft. In 1880 werd er een ‘Landbouwkolonie’
ingericht en 1891 werd het bedelaarsgesticht een ‘Toevluchtshuis’ voor landlopers. De zwakke
en zieke landlopers kregen een onderkomen in Hoogstraten en moesten meewerken in ateliers
of in het boerenbedrijf (o.a. aan de grote graanmolen). Men hoopte op deze manier de
bedelaars en landlopers klaar te stomen om terug te keren naar de arbeidsmarkt.

De omvangrijke boerderij van het Gelmelslot
Ten zuidoosten van het kasteel was de hoeve ingericht. Ze bestond uit de voormalige boerderij
van de heren van Hoogstraten, stallen en schuren, met langgerekte, U-vormige of vrijstaande
inplanting. In de hoeve, stallen, schuren en bergplaatsen gaan sommige bouwonderdelen
(spanten, baksteenmetselwerk, aanzet van een ronde hoektoren) deels terug tot de 16de en
17de eeuw. De meeste gebouwen stammen wel grotendeels uit het laatste kwart van de 19de
eeuw en zijn voorbeelden van een typisch regionale baksteenarchitectuur die architect Victor
Besme vanaf 1870, zowel in Hoogstraten, Merksplas als Wortel introduceerde.
De grote boerderij van Wortel-Kolonie
Deze boerderij van Wortel-Kolonie werd gebouwd op het einde van de 19de eeuw. Door haar
vierkante plattegrond is de boerderij atypisch voor deze regio. De boerderij werd opgetrokken in
een regionalistisch geïnspireerde baksteenarchitectuur met verschillende dakkapellen. Het
aanschijn van hoeve is door de jaren heen echter fel veranderd.
Reeds in 1911 werd de paardenstal verlengd en 1913 werden nieuwe hangars bijgebouwd links
van het huidige centrale middenplein. De woning op de hoek werd in 1952 terug opgebouwd, na
de vernieling door een luchtaanval op 13 oktober 1944.
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Op dit landbouwbedrijf werkten destijds 35 personen. De veestapel bestond uit circa 200
melkkoeien, circa 220 kalveren en vaarzen en ruim 300 varkens. Men beschikte over 100 ha
weiland en 80 ha akkers voor rogge, Italiaans raaigras, mais, voerderbieten en aardappelen.
Momenteel is de grote boerderij herbestemd als bezoekerscentrum voor Natuurpunt en een
jeugdverblijfcentrum voor bos- en boerderijklassen.
In Wortel-Kolonie was er nog een kleinere boerderij die in de loop van de jaren afgebroken werd.

● De kolonistenboerderijen van Wortel-Kolonie
In het begin van de 19de eeuw was er veel armoede. De Franse bezetter had
bedelaarsgestichten opgericht, o.a. in het kasteel van Hoogstraten in 1810. Maar dit loste het
armoedeprobleem niet op.
In 1818 werd de Maatschappij van Weldadigheid opgericht. Het was een privé-initiatief dat van
arme mensen welstellende burgers wilde maken, braakliggende gronden wou ontginnen en de
uitgave voor armenzorg wenste te beperken. De Maatschappij van Weldadigheid zag de
oplossing in landbouwkolonies. Zo werd in 1822 Wortel-Kolonie opgericht in een immens
heidegebied waarin een rechtlijnige structuur werd aangebracht. Een 125-tal kleine hoeves
werden gebouwd om arme gezinnen te huisvesten. Elk gezin kreeg hierbij nog 3,5 hectare
heidegrond, twee koeien, schapen, meubels, landbouwgerief, kledij, zaaigoed en mest.
In elke hoeve waren vier slaapkamers, een kelder en een gemeenschappelijke ruimte met een
open haard die dienst deed als kookvuur en verwarming, een schuur en een stal uit geteerde
planken. Aan de achterzijde was een gierbak voorzien. De hoeve was ongeveer 16 op 8 meter
groot.
Mede door het gebrek aan landbouwkennis bij de kolonisten mislukte het project. In 1842 werd
de Maatschappij van Weldadigheid ontbonden. De hoeves werden in de daarop volgende jaren
afgebroken door de Wortelnaren die de bouwmaterialen recupereerden.

● De Kempense hoeve
Typisch voor de oude Kempense hoeve is dat het dak met stro is gedekt en laag hangt. Het huis
zelf is een geraamtebouw met lemen wanden. Later werd het leem vervangen door baksteen,
maar zelfs deze muren waren slechts vulling. Het houten geraamte draagt het huis! Ook
kenmerkend bij de grote hoeves is dat zij niet uit één maar uit meerdere losse gebouwen
bestaan. Naast het woonhuis was er vaak een wagenschob, turfhuis, varkenskot, assekot,
bakhuis, schuur,… In een assekot werden de assen van de grote haard bewaard als meststof
voor de akker.
De hoevesite Halschoor in Minderhout
De huidige hoeve, gelegen langs het Merkske, dateert van 1671 maar reeds in de 15de eeuw
stond er op deze plaats een hoeve. Het was vermoedelijk de Sint-Michielsabdij van Antwerpen
die de eigenaar was en de hoeve verpachtte.
De hoeve Halschoor is een typisch voorbeeld van een Kempense hoevesite. De site bestond uit
drie gebouwen: een woonstalhuis, een schuur en een schob. Deze laatste twee zijn verdwenen.
Alle gebouwen hadden een schilddak van stro met op de nok graszoden. Het woonstalhuis was
in baksteen opgetrokken, de schuur werd deels met baksteen en deels met stro bekleed.
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De Elsterdijkhoeve in Meer
Hoeve Ter Elst of de Elsterdijkhoeve, gelegen langs de Mark in Meer, was een prachtige
eeuwenoude hoeve die misschien ooit de kasteelhoeve was van kasteel Ter Elst. Volgens de
overlevering waren er in 1912 nog onderaardse fundamenten te zien in de weide achter de
hoeve! Kasteel Ter Elst werd reeds in de 14de eeuw vermeld als een blochuus (blokhuis) wat
een versterkte plaats is. Ze was bovendien omgeven door een gracht. Ze werd bewoond door
de heer Gerardus, die de heer van Meer was.
In 1831 was er 41 hectare grond verbonden aan de hoeve. De eigenaar moest ook een jaarlijkse
cijns van 3 gulden 20 cent betalen ten voordele van de armen van Meer en 1 gulden 50 cent aan
de armen van Rijkevorsel.
Vermoedelijk werd de hoeve in 1936 afgebroken en werd er een nieuwe boerderij op dezelfde
plaats gebouwd.

De jammer genoeg reeds lang verdwenen Elsterdijkhoeve in Meer

● De Vondelstede: modelboerderij in het
landbouwproject van Edouard Jacquemyns
In 1844 kochten Edouard Jacquemyns en Jean Baptiste Voortman 2000 ha grond in Minderhout,
Meerle en Baarle-Nassau om er een landbouwproject op te starten. Rijk geworden als
textielfabrikanten in Gent investeerden ze in landbouw, kleiontginning en bosbouw. Grondbezit
en het bouwen van een riant buitenverblijf gaven aanzien en betekenden ook de start van een
politieke carrière.
Terwijl Voortman zich concentreerde op bosbouw was Jacquemyns veel progressiever. Als
chemicus was hij ervan overtuigd dat hij elke grond vruchtbaar kon maken. In het labo van
professor Jan Stas op de site werden meststoffen en grondmonsters onderzocht. Voor zijn
landbouwproject liet hij vanaf 1853 een 40-tal moderne, hygiënische - hij was immers arts boerenarbeiderswoningen bouwen.
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Ook de Vondelstede, een modelboerderij voor zijn opzichters, werd gebouwd.
De Vondelstede is een U-vormige hoeve met woonhuis, stallen, een ijskelder en een grote
schuur. Niet enkel het uitzicht van de Vondelstede verschilt erg met de Kempense
langgevelhoeve, ook de mestverwerking gebeurde niet zoals bij de potstal. De dieren stonden
namelijk op een rooster en de mest werd in een goot opgevangen. In de ijskelder en de grote
schuur werden de opbrengsten van het landbouwbedrijf bewaard.
Achter de Vondelstede lag een grote boomgaard en de Acaciadreef, een romantische weg die
leidde naar het verblijf van de familie Jacquemyns: Heerle’s Hof.

● De schoolboerderijen
Vroeger hadden scholen vaak een boerderij die voornamelijk diende om de leerlingen, die bijna
allemaal internaatstudenten waren, te eten te geven. Bijkomend gaven sommige scholen een
landbouwopleiding met praktijklessen in de boerderij.
De schoolboerderij van het Klein Seminarie
Het is niet duidelijk of het Klein Seminarie al vanaf haar oprichting in 1835 over een boerderij
beschikte. Wat wel vaststaat, is de aankoop in 1874 van de ‘kloosterhoeve’, vermoedelijk de
oude boerderij van het Clarissenklooster.
In 1904 werd een nieuwe boerderij gebouwd. Die boerderij was voor die tijd zeer modern. In de
stal was er een brede gang voorzien tussen de twee rijen koeien zodat het veevoeder met paard
en kar gemakkelijk aangevoerd kon worden. Het aantal koeien bedroeg soms meer dan 100. Er
werden ook varkens gekweekt: 4 à 5 zeugen en een 100-tal mestvarkens. Verder waren er
ongeveer 200 kippen.
Een priester was verantwoordelijk voor de boerderij. Voor het werk en de werkverdeling was een
boer aangesteld. Hij runde het dagdagelijkse leven op de boerderij. Een zestal personeelsleden
hielpen mee: twee melkers, twee voerlieden en twee hoveniers. In drukke tijden werd beroep
gedaan op dagloners. Tijdens de hooitijd moesten alle knechten van het Klein Seminarie
bijspringen!
In 1953 werd het duidelijk dat de boerderij meer en meer verlieslatend werd door de stijgende
personeelskosten. De schoolboerderij was niet gemoderniseerd: er was geen melkmachine en
geen tractor. Er werd nog tijdje verder geboerd op kleinere schaal met een twintigtal koeien, een
paar varkens en een 100-tal kippen, maar in 1959 viel definitief het doek over de boerderij.
De Sint-Jozefshoeve van het Spijker
Na de Eerste Wereldoorlog werd op het Spijker een nieuwe afdeling ingericht: de middelbare
landbouwhuisschool. Ze startte met 16 meisjes. Ze leerden er koemelken en allerlei
huishoudelijke taken voor op de boerderij. Deze landbouwschool werd in 1934 officieel erkend
en telde toen reeds 44 leerlingen.
De ontwerper van de Sint-Jozefshoeve in neotraditionele stijl was Z.E.H. Willems, oud-leraar
van het Klein Seminarie. De werkzaamheden werden geleid door de Ursulinen.
In 1931-1935 en 1946 werden de gebouwen verder uitgebreid en de stallen werden in 1958
omgevormd tot klassen.
In 1967 werd in deze gebouwen de hotelschool geopend.
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De Sint-Jozefhoeve van het Spijker
Het Sint-Annapensionaat in Meersel-Dreef
In Meersel-Dreef stond vroeger het Sint-Annapensionaat. De zusters Franciscanessen van
Calais begonnen er in 1900 met een lagere school voor meisjes en kleuterschool. In 1902 kwam
daar een internaat en middelbaar onderwijs voor meisjes bij. Ook deze school had een boerderij
en boomgaard. De gebouwen van het Sint-Annapensionaat werden in 1961 gesloopt.

● De Kempense langgevelboerderijen
De meeste boerderijen in de regio behoorden tot het langgeveltype. Bij dit type liggen
woongedeelte en stal onder één lang dak. Alle deuren werden geplaatst in de lange gevel. Bij
deze boerderijen stonden doorgaans nog een of meerdere afzonderlijke bouwsels zoals het
bakhuis en de schuur voor de landbouwwerktuigen, het ‘karkot’. De grotere boerderijen
beschikten soms nog over een afzonderlijke oogstschuur, waarin tijdens de winter ook gedorst
kon worden.
De indeling van de langgevelboerderij was vaak hetzelfde. In het woonhuis was de grootste
ruimte de woonkamer én keuken met grote schouw. Bij de schouw was soms een oven. Via de
voordeur kwam je rechtstreeks in deze kamer. Het woonhuis had ook een kleine ondiepe kelder
met daarop de kelderkamer of opkamer. Verder waren er enkele slaapkamers op het
gelijkvloers. De langgevelboerderij heeft immers zelden een verdieping, enkel een zolder. Het
toilet of gemak bevond zich niet in het woonhuis maar in de stal. Afhankelijk van de boerderij
was er een stal voor koeien, een varkenskot of een paardenstal. Aan de stal was ook een
koevloer. Dit was de ruimte waar de koeien hun voeder kregen.
De 19de en 20ste eeuwse langgevelboerderijen werden opgetrokken in baksteen met een
pannendak. De pannen werden in de plaatselijke steenbakkerijen geproduceerd.
10

Erfgoed Hoogstraten – Nieuwsbrief april 2017

De intussen afgebroken boerderij den Houvast in Hoogstraten

Nog altijd één van de mooiste hoekjes van onze ruime regio, de eeuwenoude hoevesite van Halschoor
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Erfgoeddag 2017: Zorg
Zondag 23 april 2017
ERFGOEDDAG @ STEDELIJK MUSEUM HOOGSTRATEN
Eind 2016 startte het Stedelijk Museum een project rond 800 glasnegatieven van de
Hoogstraatse fotograaf Jos Hendrickx (1907-1986). Het personeel van het museum trok met de
foto’s en enkele vrijwilligers naar het Woonzorgcentrum Stede Akkers voor identificatie en om
met de senioren fijne herinneringen op te halen. Op Erfgoeddag stellen ze het project en de
eerste resultaten aan u voor én tonen u bovendien een geslaagde restauratie van een geweer
uit de 19de eeuw… want ook dat is een vorm van ‘zorg’.

ERFGOEDDAG @ WOON- EN ZORGCAMPUS STEDE AKKERS
De inkomhal van het Woonzorgcentrum zal een ontmoetingsruimte worden waar ‘zorgen voor
elkaar’ centraal zal staan. Bezoekers zien hoe vrijwilligers van het Woonzorgcentrum en het
Lokaal Dienstencentrum zorgen voor bewoners, voor gebruikers van het dagverzorgingscentrum
en voor elkaar. In een pop-up fotostudio heeft u de kans om u en uw dierbaren vast te leggen
voor het leven.
Heb jij bovendien thuis nog oude foto’s of dia’s die je optimaal wil bewaren voor het nageslacht?
Dan biedt het digitaliseren van die foto’s zeker een oplossing. Het is een vrij tijdrovende klus,
maar als het af is krijg je verbluffende resultaten. Tijdens Erfgoeddag laat Digidak u zien hoe je
oude, vergeelde of verkleurde foto’s opnieuw kan opfrissen en krassen of scheuren wegwerken.
Met andere woorden, hoe we ‘zorgen’ voor blijvende herinneringen en hoe we deze bewaren
leggen de vrijwilligers van Digidak ons uit.
Praktisch: Zondag 23 april 2017
10-17u Erfgoeddag @ Stedelijk Museum Hoogstraten (Begijnhof 9)
13-17u Erfgoeddag @ Woon- en Zorgcampus Stede Akkers (Jaak Aertslaan 2)
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Algemene Vergadering EH, met bonus
Vrijdag 12 mei 2017
AV 2017
Wij voorzien de jaarlijkse Algemene Vergadering van onze vzw op 12 mei. Naast traditionele
agendapunten zoals de goedkeuring van het Financieel Verslag 2016 en de Begroting 2017 zullen
we ons eens samen moeten bezinnen over heden en toekomst van onze erfgoedvereniging.
Daarbij zullen onder andere de bestuurdersproblematiek en enkele andere aandachtspunten over
de werking van onze vzw op het programma staan. U ontvangt later de volledige agenda.
Lezing Antoon van Tuijl: “Biodiversiteit in de oude landbouw”
Als locatie voor de AV kunnen we genieten van de gastvrijheid van het Stedelijk Museum. Hier
loopt momenteel de tentoonstelling “Ferme Hoeve!” over lokale historische landbouwbedrijven en
dat geeft ons meteen de gelegenheid om onze leden na de vergadering gratis een extra lezing
aan te bieden die bij dit thema aansluit.
Al eeuwenlang vormen de landbouwers een hoeksteen van onze landelijke regio en het is een
goede zaak dat het Stedelijk Museum en ook Erfgoed Hoogstraten stilstaat bij, respectievelijk,
hun onroerend erfgoed en de impact van al hun gezwoeg op het landschap in de Kempen.
Er wordt vaak beweerd dat het landschap van de Kempense zandgronden rond 1900 grotere
natuurwaarden had dan eerder en zeker later het geval was en is. Die hoge natuurkwaliteiten en
grote biodiversiteit moeten wel verband houden met de oude landbouwsystemen. Boeren deden
verschillende dingen op verschillende plaatsen, maar op die verschillende plaatsen deden ze wel
jaar na jaar hetzelfde. Het gaat om de werkzaamheden op de akkercomplexen, in de hooilanden
en op de heidevelden. Belangrijk in het verhaal zijn ook de overgangsgebieden tussen deze drie
arealen.
In de lezing van Antoon van Tuijl lopen we aan de hand van geprojecteerde beelden door het
ontstaan van ons zandgrondenlandschap, het ontstaan van ons gemengd-bedrijf-landschap en
wandelen dan door de landschapstypen die de 19de eeuwse zandboer bewerkte om de
biologische rijkdom daarvan te ervaren. Verwacht geen wetenschappelijke verhandelingen. Hij
werkt vanuit de stelling: Ik zie, ik zie wat u ook kunt zien!
Antoon van Tuijl (1939) kreeg op veertienjarige leeftijd de behoefte om meer te weten van de
natuur. Hij besefte dat ‘de natuur’ wel heel omvangrijk is en besloot zich te concentreren op vogels.
Toen hij na zijn onderwijzersopleiding op een kleine middelbare school ging werken, werd tegen
hem gezegd: “Jij kent veel vogeltjes; dan kun jij wel biologie geven!” Aanvankelijk moest hij zien
de leerlingen een paar bladzijden vóór te blijven. De interesse groeide. Hij leerde planten kennen,
verdiepte zich in (de plaatselijke) ecologie, ging zich sterk interesseren voor heemkunde,
waardoor ook cultuurhistorie in beeld kwam. Wonend in Baarle-Hertog-Nassau verdiepte hij zich
natuurlijk eveneens in de vreemde verstrengeling van grenzen, de geschiedenis en de dagelijkse
nauwelijks uit te leggen praktijk daarvan.
Praktisch
De aftrap van de Algemene Vergadering op 12 mei 2017 is voorzien om 19.30u in het Stedelijk
Museum (Begijnhof 9). De lezing start rond 20.30u. We hopen jullie daar te mogen verwelkomen.
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Lezingen Erfgoed Hoogstraten
Zaterdag 24 juni 2017: Het verraad van Rennenberg
Op 10 december 2016 konden we reeds genieten van de spannende uiteenzetting van de jonge
Hoogstraatse historica Laura Danckaert. Zij behandelde de toch wat merkwaardige episode van
de Unie Van Hoogstraten tijdens de sowieso erg beladen 80-jarige Oorlog. Deze
soldatenrepubliek werd uitgeroepen door muitende soldaten in Spaanse dienst toen die in 1602
het Gelmelslot konden overmeesteren. Na heel wat politiek getouwtrek, een heus beleg van het
kasteel en onnoemlijk veel ellende voor onze voorvaderen met al dat krijgsvolk over de vloer, werd
de zaak uiteindelijk pas in 1605 beklonken. We mochten voor deze lezing een 30-tal geboeide
erfgoedliefhebbers verwelkomen. Niet getreurd voor wie er niet bij kon zijn. We zullen Laura’s
studie over dit gegeven met een grote impact op onze regio immers opnemen in het nieuwe
jaarboek van onze vzw dat eind 2017 van de persen rolt.
Op zaterdag 24 juni bouwen we verder op dit thema met de lezing van Violet Soen over een ander
aspect van de Tachtigjarige Oorlog en een gegeven waarbij verschillende telgen uit de familie de
Lalaing betrokken zijn geweest. Op het niveau van deze bovengewestelijke graven zijn immers
verschillende verzoeningspogingen ondernomen om een einde te maken aan het bloedvergieten
in de Nederlanden. Violet Soen, docent aan de KU Leuven, auteur van verschillende werken over
de 16e eeuwse Spaans-Habsburgse politieke en religieuze geschiedenis en lid van verschillende
raden en onderzoeksgroepen, heeft onderzoek gedaan naar deze complexe, maar zeer boeiende
materie. We zijn dan ook heel blij een lezing van haar te kunnen presenteren. Bij deze gelegenheid
zal zij ook het bij ons weinig bekende ‘Verraad van Rennenberg’ toelichten. U zal vernemen dat
het bij dit zogenaamde verraad door de broer van Antoon II de Lalaing, de derde graaf van
Hoogstraten, in realiteit om een zeer complexe situatie ging in politiek, religieus en sociaal zeer
gespannen tijden.

George van Lalaing, beter bekend als graaf van Rennenberg, werd geboren in Hoogstraten in 1536 als zoon
van Filips van Lalaing en Anna van Rennenberg. Hij prijkt dus ook in het kroostrijk gezin dat wordt
weergegeven op het grafmonument van graaf Filips achteraan in de Sint-Katharinakerk.
Erfgoed Hoogstraten nodigt u graag uit voor deze unieke kans om het verhaal te horen van deze
gerenommeerde spreker. De lezing zal plaatsvinden op zaterdag 24 juni om 20u in het Auditorium
van het IKO (Buizelstraat 11).
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Ken jij Erfgoed Noorderkempen al?
Even voorstellen

Erfgoed Noorderkempen werkt rond onroerend, roerend en immaterieel erfgoed. De organisatie bestaat
uit een deelwerking cultureel erfgoed (erfgoedcel) en een deelwerking onroerend erfgoed (IOED).
Zeven gemeenten in ons doelgebied (gearceerd) doen een beroep op onze dienstverlening
voor onroerend erfgoed maar alle elf werken ze ook samen rond cultureel erfgoed. Let niet te hard op
deze onderverdeling, want alle soorten erfgoed zijn vaak onlosmakelijk met mekaar verbonden.
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Erfgoed Noorderkempen werd opgericht door de gemeenten om een beleid te ontwikkelen dat past bij
de lokale noden en wensen. We ondersteunen de gemeentebesturen, maar ook verenigingen actief bij
het inventariseren, bewaren, onderzoeken en toegankelijk maken van het Kempens erfgoed.
Ben jij lid van een vereniging, ben je een verzamelaar of beoefen je een ambacht? Bewoon je een
merkwaardig pand of vond je een oud voorwerp onder de grond of op zolder? Wij geven raad, daad of
financiële steun voor het veilig stellen van je archief of collectie, het doorgeven van je kennis of kunde,
het uitwerken van een tentoonstelling, boek, publieksactiviteit of educatief project. Je kan ook bij ons
terecht voor advies over archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed.
Eén adres voor alle erfgoed in de regio:
Druivenstraat 18, 2300 Turnhout
cultureel erfgoed: 014/44 33 62
onroerend erfgoed: 014/44 33 85
www.erfgoednoorderkempen.be

info@erfgoednoorderkempen.be

www.facebook.com/erfgoednoorderkempen

Een goed voorbeeld van de samenwerking tussen Erfgoed Noorderkempen en
erfgoedverenigingen uit hun doelgebied waren de “Collectiedagen WO I” in Turnhout in 2013.
Vanuit Erfgoed Hoogstraten werden er toen ook twee lokale “experts” afgevaardigd om lang
gekoesterde relicten uit de oorlogsjaren beter te kunnen duiden.
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