Erfgoed Hoogstraten
GESCHIEDENIS en ERFGOED van het LAND VAN HOOGSTRATEN

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2003
Geachte leden
Meer dan vijfhonderd leerlingen van het basisonderwijs leerden de afgelopen maand hun
woonomgeving ontdekken. Een wereld die heel dichtbij, maar vaak ook onbekend is. Op een
creatieve, educatieve en speelse manier maakten ze kennis met monumenten, gebouwen,
materialen, archieven enz…
‘Zo dichtbij… en nooit geweten’ was één van de reacties. Kortom een zeer geslaagd opzet
waarvoor José terecht in de bloemetjes is gezet. Ook Dries en Veerle worden bedankt voor hun
bijdrage in dit geslaagde project.
De jeugd betrekken bij het erfgoedgebeuren is een zeer interessante optie. Ook hier in Hoogstraten
rukt de stad verder op : woningbouw, wegen en industriële ontwikkelingen stellen onze omgeving
op de proef. Ook hier moeten keuzes gemaakt worden. De kinderen van nu zullen later moeten
beslissen welke culturele kenmerken er kost wat kost bewaard moeten blijven.
Daarom was dit project zeer belangrijk : “Wij helpen erfgoed ontdekken” zodat er een toekomst is
voor ons verleden.
Patrick Melis

Uit de werkgroep ‘monumenten’
Langs trage wegen …
Op drukke dagen gaat het er op onze aloude Vrijheid hectisch aan toe. Automobilisten zullen
eerder gas bijgeven dan dat ze je laten oversteken. Alsof ze schrik hebben dat hun koffervol
winkelwaar anders zou bederven. Op zo’n moment wens je een rustig alternatief: een
achterstraatje, autovrij. Als het kan met hoftuin afgelijnd.
In de meeste gemeentes heeft er eeuwenlang zo’n netwerk bestaan, in de vorm van buurtwegen,
karrensporen, kerkpaden en andere trage wegen. Ze dienden onder meer voor kerkgangers en
voor jongelui die er langs naar de dorpsschool stapten. Op de breedste paden passeerde
occasioneel zelfs een kleine boerenkar.
De Wet op de Buurtwegen (10 april 1841) vertrouwt de aanleg van en de zorg voor buurtwegen
toe aan de gemeentes. Blijkbaar met succes, want op tien jaar tijd verdubbelt het buurtwegennet.
En tot over enkele decennia bleef het trouw dienst doen. Het is maar vanaf onze gouden jaren ’60
dat buurtwegen langzaam maar zeker beginnen te verdwijnen. Ruilverkavelingen voor de
landbouw en verkavelingen ten bate van onze tomeloze bouwdrift legden nieuwe wegentracés
vast. Kilometers oude paden verdwenen onder huizen, fabrieken en hectaren asfalt.
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Actie vereist
Maar omdat de buurtwegen tot het openbaar domein behoren, zijn ze in principe onvervreemdbaar.
Volgens de oude buurtwegenwet vervalt dit recht pas door verjaring, als ze 30 jaar volledig in
onbruik zijn gebleven. Om een afgesloten weg opnieuw open te krijgen, moet je het openbaar
karakter of het recht van doorgang van de weg aantonen. Vaak staat zo’n weg ingeschreven in de
Atlas der Buurtwegen. Maar ook getuigenissen van gebruikers kunnen van pas komen.
Het uiteindelijke doel van een actie is het opmaken van een gemeentelijk buurtwegenplan. De
eerste stap in die richting is een volledige inventaris van wat nog rest. Voor wat nog rest ga je
eerst het juridisch statuut na. Daarna volgt een beschrijving van de reële toestand van de wegen.
Tegen die tijd weet je allicht welke delen onmiddellijk bruikbaar zijn en welke delen
geherwaardeerd moeten worden. Wat de afgesloten stukken betreft, zal je prioriteiten moeten
stellen. Is het wenselijk een bepaald pad te heropenen? Of is het zelfs noodzakelijk om een
functioneel netwerk te verkrijgen? Tenslotte moet je ook op voorhand denken over een nuttig
gebruik van de buurtwegen. Wordt het een veilige, alternatieve weg voor schoolkinderen? Of
maak je er een toeristisch pad van?

Atlas van de buurtwegen

Kerkpad
Oost van
de Vrijheid

Kerkpad
West van
de Vrijheid

Hoever staan wij?
Binnen Erfgoed Hoogstraten houdt onze werkgroep monumenten zich met de kerkpaden bezig.
Momenteel inventariseren we deelgemeente Hoogstraten. We zijn begonnen met de studie van
enkele kaarten. Gewapend met een kladinventaris, zijn we dan per fiets op plaatsbezoek
getrokken. Tot onze verbazing viel er nog heel wat te reconstrueren. Vooral het pad ten oosten
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van de Vrijheid is nog grotendeels intact. Aan de westkant hebben onder meer de Thijsakkerwijk
en het ‘smurfendorp’ de oorspronkelijke loop verstoord.
Toen we enkele vroegere gebruikers met onze resultaten confronteerden, konden zij deze al voor
een groot stuk bevestigen. En ook een oud artikel van wijlen Deken Lauwerys geeft ons nu gelijk.
Maar er is nog flink wat werk aan de winkel. Erg vinden we dat niet. Want hoe meer je vindt, hoe
leuker het wordt. Momenteel zijn we op zoek naar getuigenissen, van mensen die deze paden
nog effectief gebruikt hebben. In deze fase kan zelfs de kleinste anekdote waardevolle informatie
bevatten. Kunt u er ons iets over vertellen? Of zoekt u zelf graag mee? Aarzel dan niet om
contact op te nemen met August Lauryssen (a.lauryssen@pi.be) of Dries Horsten
(horstendries@hotmail.com ). De andere leden van de werkgroep zijn Frans Horsten, Patrick Melis
en Piet Van Deun. (DH – GL)

Lessenreeks “familiekunde”
De Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF), afdeling Kempen, organiseert in
samenwerking met onze vereniging een basiscursus "familiekunde" voor beginnende
stamboomonderzoekers. De lessenreeks bestaat uit vijf avonden (telkens 2,5 uur) met de
volgende onderwerpen: burgerlijke stand, parochieregisters, andere bronnen, oud schrift en
genealogie & computer. De lessen worden gegeven in de bovenzaal van het stedelijk museum
op het begijnhof van Hoogstraten, vermoedelijk in de maand maart. De prijs voor deze
basiscursus familiekunde bedraagt 25 euro en maximaal 25 personen kunnen hieraan
deelnemen. Bent u geï nteresseerd? Aarzel dan niet om in te schrijven. Deelnemers die de
volledige cursus hebben gevolgd, worden later uitgenodigd voor een bezoek aan het Nationaal
VVF-centrum voor Familiegeschiedenis in Merksem.
Inf en inschrijvingen bij Jef Schellekens, tel. 03 314 55 04 of e-mail jozef.schellekens@skynet.be

Uit de werkgroep ‘Funerair Erfgoed’
Al meer dan zes maanden kan je regelmatig één of meerdere medewerkers van de werkgroep
Funerair Erfgoed ijverig nota’s zien nemen op de kerkhoven van het Hoogstraatse. De werkgroep
wil een antwoord vinden op de vraag “wie ligt waar begraven in Groot-Hoogstraten”. Die nota's
worden langs internet gepubliceerd voor diegenen die daar om één of andere reden belang in
stellen. Familieleden, familiekundige, statistici ...... iedereen kan nu, op het moment dat hem of
haar past, opzoekingen doen over onze kerkhoven.
Voor elk kerkhof is er een plan gemaakt met een situatieschets van de percelen, de rijen en de
nummers. Daarnaast is er een database waarbij voor elke begraven of gecremeerde persoon een
regel voorzien is.
Het uitleggen van het geheel is veel moeilijker dan het gebruiken zelf. Proberen en de site uittesten
is de boodschap. Maak daarom eerst een verbinding met het internet en ga op zoek naar:
www.erfgoedhoogstraten.be en dan Funerair Erfgoed.
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Na een korte uitleg staan daar eerst de database en dan de situatieplannen van de verschillende
kerkhoven. Deze plannen zijn opgeslagen in "pdf" formaat en kunnen geopend worden met een
"Acrobat Reader". Voor de meeste computergebruikers zal dat bekend in de oren klinken.
Als je op "De database" klikt, dan kom je in het hoofdmenu, waar zich de twee meest belangrijke
keuzes "Zoek" en "Lijst" bevinden.
Door "Lijst" te kiezen ziet men de eerste 10 namen verschijnen, gesorteerd volgens de achternaam,
bij gelijke namen gesorteerd volgens de volgende kolom enz.
Elke regel van de database heeft een uniek nummer, het "ID" nummer in de eerste kolom. Door
bovenaan in die kolom op ID te klikken, worden alle lijnen volgens dat nummer gerangschikt. Op
gelijkaardige wijze kan men alles op naam sorteren, of op voornaam, op type, op kerkhof enz.
Elk onderlijnd woord, getal of letter is "aanklikbaar". De woorden om te sorteren, de cijfers, getallen
en "[<<<]" en "[>>>]" tekens om verder in de lijst te bladeren en de letters van het alfabet om een
selectie te maken op de achternaam, beginnend met de aangeklikte letter.
Zoeken gaat het gemakkelijkst via de "Zoek" link. Tik bijvoorbeeld in het "zoekscherm" 4389 in op
de ID plaats en enter, of in plaats van enter onderaan de knop "Doorzoek". Of probeer eens te
zoeken met Meeus op de plaats van de Naam, eerst gewoon, en dan nog eens opnieuw maar nu
met het vakje "Volledige woorden" aangevinkt. Of tik eens Bro in op de plaats van de Naam en Vor
op de plaats van de Met. Men zou nu bijvoorbeeld een Broeckx kunnen vinden die met een Vorlat
getrouwd was.
Er wordt ook al aan een volgende stap gedacht: Zoek de lijnen met ID nummers 968 en / of 1474
en klik op de "J" onder Bidpr. En bekijk het resultaat.
Alles is nog niet compleet, maar op dit ogenblik is er informatie opgenomen over 5092 personen.
Hier of daar kan er nog wel fout inzitten, die zijn we zelf aan het opsporen. Aanpassingen en
verbeteringen zijn altijd mogelijk en opbouwende kritiek wordt in dank aanvaard.
Bijkomende info: gery@brosens.com

Bekendmaking van een nieuwe rubriek in onze Nieuwsbrief.

Vraag & aanbod
Sommige leden van onze vereniging zijn op zoek naar het een of ander boek; andere leden
hebben soms meer dan één exemplaar van interessante boeken. Maar dat weten wij van
elkaar niet. Daarom deze nieuwe rubriek. Heb jij één of meer boeken die je wil schenken,
ruilen of verkopen? Laat het ons weten. Ben jij op zoek naar een boek dat je graag zou
krijgen, wil ruilen met een ander boek of kopen? Laat het ons ook weten. Steeds duidelijk
vermelden: naam, adres en tel.nr. van de aanbieder of vrager én korte beschrijving van het
boek – auteur, titel, eventueel uitgever, jaar, aantal bladzijden, … Dit is een gratis
dienstverlening, exclusief voor leden (zonder commerciële bedoelingen).
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Met huifkarren door het land van Eduard Jacquemyns

Op zaterdag 5 oktober trokken de leden van Erfgoed Hoogstraten met twee huifkarren door het
ontginningsproject van Eduard Jacquemyns Dit unieke project van de in het Oost Vlaanderen
geboren scheikundige kwam opnieuw in de belangstelling door een studie van Stijn Cools, die
tijdens de rondrit tekst en uitleg verschafte.
Stijn behaalde met zijn thesis grote onderscheiding én zijn diploma van ingenieur – architect aan de
KULeuven. De studie is vooral verdienstelijk door de manier waarop materieel en immaterieel
erfgoed samengevoegd en benaderd worden. Het werk is een pleidooi om niet alleen de
gebouwen, maar ook het sociaal en maatschappelijk verhaal achter de stenen te bewaren en te
beschermen. Zoals u weet bouwde Jacquemyns tussen 1854 en 1891 vier modelboerderijen en
een 40-tal boerenarbeiderswoningen. Het drevenpatroon waarlangs die gebouwd werden doet
sterk denken aan het compartimentenlandschap van Wortel-kolonie, een vergelijkbaar project dat
de overheid in het begin van 19de eeuw realiseerde.
Op dit moment zijn twee arbeiderswoningen en de Vondelstede als monument beschermd. Het
gevaar bestaat echter dat men drie waardevolle geï soleerde gebouwen beschermt, maar dat de
context én het verhaal verloren gaat. Stijn pleit er samen met Erfgoed Hoogstraten voor om met
een aantal dreven ook het verhaal van de ontginning te beschermen en te bewaren voor volgende
generaties. De afdeling Monumenten & Landschappen is reeds benaderd en is het idee méér dan
genegen. (fh)
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Flagrante bouwovertreding
In de onmiddellijke omgeving
van de kapel O.-L.-Vrouw
van den Akker in de
Kapeldreef te Minderhout
stond tot voor een enkele
maanden
een
prachtige
eenvoudige en bescheiden
arbeiderswoning.
De
uit
Nederland
afkomstige
eigenaar kreeg de toelating
om
kleine
verbouwingswerken uit te
voeren aan de achterzijde
van het gebouw, maar
sloopte het huis, tot grote
verontwaardiging van veel
inwoners van Hoogstraten.

Erfgoedprijs 2003
Het hoeft niet altijd kommer en kwel te zijn, zoals bij de sloop van de woning in de Kapeldreef in
Minderhout. Gelukkig zijn er in Hoogstraten nog veel mensen die wel aandacht hebben voor ons
waardevol niet beschermd erfgoed. Mensen die met eigen middelen en veel geduld niet
beschermde gebouwen met veel respect restaureren en renoveren.
Daarom wil Erfgoed Hoogstraten elk jaar een ‘ERFGOEDPRIJS’ uitreiken aan de eigenaar van een
gebouw dat met respect gerestaureerd of gerenoveerd werd. Ook u kunt meewerken aan de
nominatie 2003.
Welke gebouwen komen in aanmerking:
1. De Erfgoedprijs wordt uitgereikt aan de eigenaar van een woning of een gebouw waarvan de
renovatie of restauratie voor het einde van 2003 beëindigd is.
2. Het betrokken gebouw mag niet ingeschreven zijn op de lijst van de door Monumenten en
Landschappen beschermde gebouwen.
3. Alle inwoners van Hoogstraten kunnen een woning of een gebouw voordragen om
genomineerd te worden voor de Erfgoedprijs.
4. De werkgroep 'monumentenzorg' van Erfgoed Hoogstraten zal uit de voorgedragen gebouwen
een vijftal restauraties nomineren. De genomineerde gebouwen worden bekendgemaakt in de
Hoogstraatse Maand van april 2004.
5. De winnaar zal uit de genomineerde gebouwen geselecteerd worden door een onafhankelijke
jury, waarin de afdeling Monumenten en Landschappen sterk vertegenwoordigd is.
6. De criteria die bij de beoordeling gebruikt worden zijn:
§ De mate waarin het gebouw aan de buitenzijde en van binnen gerestaureerd is met respect
voor de historische en bestaande toestand.
§ De mate waarin eventuele aanpassingen aangebracht zijn met respect voor het historisch
karakter van het gebouw.
6. De laureaat wordt bekendgemaakt tijdens de ‘Erfgoeddag’ op 18 april 2004. . Aan de
Erfgoedprijs zijn geen financiële voordelen. De eigenaars van de genomineerde gebouwen
ontvangen een kenteken dat ze tegen de gevel van het gebouw kunnen aanbrengen.
Praktisch. Indien u ergens in groot Hoogstraten een goed gerenoveerde woning of een fraai
gerestaureerd gebouw weet staan, vragen wij u vriendelijk om het te laten weten voor het einde
van januari 2004. Erfgoed Hoogstraten gaat op zoek naar het verhaal achter de restauratie en zorgt
voor de eerste selectie. De winnaar van de Erfgoedprijs wordt bekendgemaakt tijdens een receptie
op de Erfgoeddag 2004, op zondag op 18 april.
Voorstellen worden verwacht bij Patrick Melis, tel 03 314 39 04, e-mail patrick.melis@skynet.be
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Erfgoed op maat van jongeren
Het is zeer belangrijk om jongeren vertrouwd te maken met erfgoed in het algemeen en
monumentenzorg in het bijzonder. Daarom ontwierpen José Van den Kieboom-Verbreuken
en Dries Horsten een ‘Monumenten uitpluishuis’. Dat is een soort koffer waarin een groot
aantal voorwerpen zitten, waarmee jongeren spelenderwijs kennis maken met architectuur
én erfgoed.

Vormen vergelijken, materialen betasten, foto’s herkennen en interpreteren, elkaar het
verhaal vertellen van de mensen die in monumenten wonen of woonden. Het is maar een
greep uit de opdrachten die in uitpluishuis verstopt zitten.
Tijdens de maanden oktober en november schreven 27 groepen leerlingen uit de lagere
scholen van de regio Hoogstraten in, om deel te nemen aan dit educatief programma.
Een groot aantal groepen kozen voor het Stedelijk museum en het begijnhof als locatie, ook
al kan er ook op een andere locatie of in de school zelf met het uitpluishuis gewerkt worden.

Oproep ! Ideetjes voor de nieuwsbrief?

Neem dan contact op met Piet Van Deun
pietvandeun@tiscali.be of met Patrick Melis patrick.melis@pandora.be.

7

Interessante tentoonstellingen
Da Pompei a Roma – Storia da un’eruzione, verhalen van een uitbarsting
Nog tot 8 februari 2004 kan je naar de Koninklijke Mausea voor Kunst en Geschiedenis in Brussel,
om er de bekendste uitbarsting van de Vesuvius te herbeleven. Na het immense succes van de
expositie in het Archeologisch Museum van Napels, brengt Europalia Italië de tentoonstelling
exclusief naar Brussel. De tentoonstelling overbrugt de 17 eeuwen tussen de laatste dagen van
Pompei tot en met de herontdekking van de steden. Hiervoor werden zowat 500 objecten uit de
bedolven steden Pompei, Herculaneum en Oplontis overgevlogen. Aangevuld met voorwerpen uit
de eigen collectie en de pas gerestaureerde maquette van Rome, is de tentoonstelling absoluut de
moeite waard om er nog eens voor naar de hoofdstad af te zakken.
9 oktober 2003 t./m. 8 februari 2004, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Jubelpark 13,
1000 Brussel, 02/741.73.08 – 12 tot 18u., gesloten op maandag, met Kerstmis en Nieuwjaar. € 6

Maestri. Design Italiano
Eveneens in het kader van Europalia loopt er in het schitterende Grand-Hornu een tentoonstelling
over Italiaans design. Diverse uitgangspunten kenmerken de tentoonstelling. Zo wordt er onder
meer op zoek gegaan naar de parallellen tussen de ontwikkeling van het design en de evoluties
binnen de Italiaanse samenleving. Men besteedt aandacht aan enkele vernieuwende materialen
en technieken, aan de relatie tussen vorm en functie en natuurlijk aan de ontwerpers zelf:
Castiglioni, Albini en vele anderen.
Een dubbele reden om Grand-Hornu eens aan te doen ?
12 oktober 2003 t./m. 1 februari 2004, Grand-Hornu Images, Rue Sainte-Louise 82, 7301 Hornu,
065/65.21.21 – 10 tot 18u., gesloten op maandag, met Kerstmis en Nieuwjaar. € 6

Neanderthalers in Europa
25 hyperrealistische figuren illustreren de barre levensomstandigheden tijdens een ijstijd. Ook heel
wat vreemde beesten – vaak al uitgestorven – worden ten tonele gevoerd: een oerrund, een
prehistorisch paard, een holenbeer en muskusos (lees dat maar eens vijf keer na elkaar!).
Aanleiding voor de tentoonstelling in Tongeren is de opgraving van de belangrijkste
Neanderthalernederzetting in Vlaanderen, namelijk deze van het Limburgse Veldwezelt. De
meeste “poppen” zijn overigens van dezelfde maker als die van de Hoogstraatse Meirbergtentoonstelling van enkele jaren geleden. Een aanrader dus.
20 oktober 2003 tot 19 september 2004, Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15, Tongeren,
012/67.03.30 of www.neanderthalers.be , maandag van 12 tot 17u., dinsdag tot vrijdag van 9 tot
17u., zaterdag, zondagen en feestdagen van 10 tot 18u.

PROGRAMMA 2004 (inschrijven langs Patrick Melis)
Op woensdag 25 februari brengen we tussen 10.00 en 12.30 uur een bezoek aan de
Penitentiaire Inrichting “de Koepel” te Breda. Een strafinrichting in een uniek, als monument
beschermd gebouw. Het aantal deelnemers is beperkt. Zo spoedig mogelijk inschrijven.
Op zaterdag 13 maart is Edith Vermeiren gids bij een bezoek aan kasteel De Renesse te Malle.
Zondag 18 april is het Erfgoeddag. Wij werken rond het thema “Graven in je familie” en er is de
uitreiking van de “Erfgoedprijs”
Zondag 16 mei organiseren we een fietstocht langs de genomineerde gebouwen en de laureaat
van de Erfgoedprijs 2003.
In juni plannen we een bezoek aan de gerestaureerde kerk van Meerle
En in september bezoeken we de stad Tongeren en de tentoonstelling Neanderthalers in
Europa

Lidgeld 2004: € 10 voor individuele leden en € 15 voor het lidgeld van uw gezin
Gelieve dit bedrag voor einde maart te betalen op rekening nr. 646-2206140-83
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