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Nieuwsbrief februari 2012
Erfgoed Hoogstraten, Leemstraat 9b, 2320 Hoogstraten

vzw erfgoed hoogstraten
Beste leden,
Erfgoed Hoogstraten mag opnieuw met tevredenheid terugkijken op een druk en succesvol jaar.
De werkgroepen hebben in 2011 op hun specifieke terreinen een aantal fraaie prestaties aan ons
palmares toegevoegd. Denken we maar aan de topdag voor de WG “Oude Voetwegen” op 23
oktober, de reeks internationaal getinte Battle Field Tours van “Op het Oorlogspad” of de
verwezenlijkingen van de WG “Bouwkundig Erfgoed” die al van in het prille begin – zonder veel
kabaal - mee aan de weg timmert maar daarom niet minder baanbrekend werk aflevert. Ook de
activiteiten buiten categorie, zoals de uitstappen of de lezingen waren telkens de moeite waard.
Het was dus met veel plezier dat we hebben vastgesteld dat onze inspanningen werden beloond
met een grote opkomst vanwege onze leden.
Dit alles heeft evenwel zijn prijs. Er komt immers heel wat werk terecht bij een eerder beperkte
groep van mensen die de kern van onze vereniging uitmaken. Het zijn stuk voor stuk vrijwilligers
die Erfgoed Hoogstraten vaak moeten inpassen in een reeds goedgevulde agenda, een drukke
baan, een hectisch gezinsleven en/of een aantal andere interessegebieden. Het past dan ook om
als voorzitter van de vzw mijn dank uit te spreken voor hen die op een of andere manier bijdragen
tot onze bloeiende vereniging. Aan de andere zijde maak ik me wat zorgen. De werklast, de soms
wat ondankbare taak van het blijven ijveren voor een Hoogstraten dat aangenaam is om wonen,
met respect voor ons erfgoed…. Het laat zijn sporen na. Ook de (niet altijd terechte) kritiek die we
krijgen, ook uit eigen rangen, kruipt niet in onze koude kleren.
Gelukkig waren er dit jaar nogal wat opstekers. Zo waren we zeer tevreden over de samenwerking
met aanverwante verenigingen zoals Natuurpunt Markvallei, Amalia Van Solms uit Baarle of de
Vrienden van de Timberwolves uit Zundert. Dat zijn zaken die zeker voor herhaling vatbaar zijn en
die alleen maar kunnen bijdragen tot het verbreden van ons draagvlak. Hoe meer mensen we
bereiken hoe meer we de geesten kunnen laten rijpen rond een zinvol Erfgoedbeleid.
Vele handen maken licht(er) werk en we kunnen – zoals ik al aangaf - alle hulp gebruiken. Van het
klaarmaken van de zaal bij een lezing, het schrijven van een artikel voor de nieuwsbrief tot het
aanboren van een nieuw actieterrein of het opnemen van een bestuursmandaat. Ieder doet waar
hij goed in is. Als u uw steentje wil bijdragen tot het behoud en de promotie van het Erfgoed in de
regio Hoogstraten, mag u niet aarzelen om mij of een van de andere bestuurders te contacteren.
Eind dit jaar bestaat de vzw Erfgoed Hoogstraten trouwens officieel 10 jaar. Dat wordt zeker iets
om te vieren, maar het is tevens aanleiding om een moment van reflectie in te lassen. Over de
glansrijke ritoverwinningen, maar ook over de uitvallers, over de met beide handen gegrepen
kansen, maar ook diegene die gemist werden. We hebben woelige tijden gekend en dat zal in een
verkiezingsjaar als dit niet anders zijn.

Francis Huijbrechts
Voorzitter
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Algemene vergadering

Zaterdag 25 februari 2012 om 14.00u in het Proefcentrum Hoogstraten
De Algemene Ledenvergadering wordt in nogal wat verenigingen bekeken als een verplicht
nummer, maar persoonlijk vind ik het een goede gelegenheid voor het bestuur om samen met de
leden terug en ook vooruit te blikken. De bijeenkomst wordt dit jaar voorzien op zaterdag 25
februari en de volgende punten staan op de agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inleiding
Goedkeuring verslag AV van 5 februari 2011
Financieel verslag 2011
Begroting 2012
Bestuurderswissel
Vanuit de werkgroepen
-Oude Voetwegen
-Bouwkundig Erfgoed
-Op het Oorlogspad
-Levende Geschiedenis
7. Werkingsjaar 2012
Zoals u weet proberen we voor onze Algemene Ledenvergadering steeds een locatie te vinden die
een meerwaarde biedt. Dit jaar is de plaats van afspraak het Proefcentrum Hoogstraten. Opgericht
te Meerle in 1955 als het Proefbedrijf der Noorderkempen legt het centrum zich voornamelijk toe
op het stimuleren – door onderzoek en voorlichting – van de tuinbouw. De link met Erfgoed is
makkelijker gelegd dan u op het eerste gezicht zou denken. Het “proefbedrijf” schrijft immers al
ruim een halve eeuw geschiedenis door haar steun aan een beroepssector die beeldbepalend is
voor onze regio, om van de sociaal-economische impact nog maar te zwijgen. Er is veel veranderd
sinds de tijd dat ik in het open veld naast mijn ouderlijke woonst een bakje aardbeien zat te
plukken tijdens die warme zomers van de jaren ‘70. De tuinbouw wordt steeds professioneler en
grootschaliger. Van plantjes in volle grond naar hydrocultuur in serrecomplexen. Van aardbeien en
rode bessen, over augurken en tomaten naar paprika’s. Ook op een andere manier bracht de
tuinbouw meer diversiteit in onze regio, met ondermeer de komst van Sikhs, Polen of Portugezen
als seizoensplukkers. Er worden thans steeds hogere en heel uiteenlopende eisen gesteld aan
onze tuinbouwbedrijven en dan is de ondersteuning vanuit het proefcentrum een belangrijk
gegeven. Het proefcentrum beperkt zich overigens al lang niet meer tot de regio Hoogstraten,
maar heeft een uitstraling en werking over de landsgrenzen heen. We krijgen er een rondleiding
door niemand minder dan de directeur, Ward Baets, die we ook nog in een andere hoedanigheid
kennen.
We verzamelen op zaterdag 25 februari 2012 om 14u aan het Proefcentrum Hoogstraten
(Voort 71, 2328 Meerle) voor het geleid bezoek en we voorzien dat de ledenvergadering zelf
om 15u van start gaat. Deze activiteit wordt u uiteraard gratis aangeboden, alsook een
drankje.
Alle leden, zowel effectieve als toegetreden, zijn van harte welkom op de Algemene Vergadering.
Omwille van de praktische organisatie vragen we u evenwel voor 18 februari een seintje te geven
aan de secretaris als u van plan bent om deel te nemen: pietvandeun@scarlet.be of 0474 52 17
48.
Tot dan,
Francis Huijbrechts
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‘s

Hertogenbosch

Verslag van herfstuitstap op 16 oktober 2011

Een stralende zondagmorgen (een overvolle mand eieren?) was de aanzet tot een zeer
gesmaakte culturele ontdekkingstocht bij onze Noorderburen. Met 35 erfgoedleden vertrokken we
na het nuttigen van een Bossche bol onder begeleiding van twee enthousiaste gidsen Trudy en
Bert voor een wandeling en boottocht door het historische centrum.
In de vorige nieuwsbrief werd het ontstaan van “Des Hertogen Bosch” (later Den Bosch en nog
later en nu de enige officiële benaming ’s-Hertogenbosch) uitvoerig beschreven. Tijdens de
wandeling kregen we het beeld en zoveel meer erbij, vandaar wat herhaling en wat (soms ludieke)
aanvulling.

Onze gids bracht ons bij de zuidelijke ommuring met een prachtig uitzicht op het Bossche “Broek”,
vroeger moerassig land, nu een beschermd natuur gebied van 200 ha. Op een droge zandrug bij
dit moerassig gebied, waar ook de Dommel en de Aa bij mekaar kwamen, ontstond er eerst een
handelsnederzetting. Vermoedelijk was er in de buurt ook bos, in ieder geval hadden de graven
van Leuven en later de hertog van Brabant, Hendrik I hier hun jachtgebied, vandaar de benaming
van de stad. Spoedig na het ontstaan van de nederzetting n.l. in 1185 werden stadsrechten
verleend door Hendrik I die deze stad tot een militair steunpunt zag tegen Holland en Gelre. De
eerste vestingmuur die slechts een klein gebied ommuurde rond de markt, werd gebouwd tussen
1200 en 1225 met toegang tot de stad via de Leuvense, Antwerpse en Brusselse poort. Maar al
spoedig werd dit te klein voor deze bloeiende stad en rond 1318 werd begonnen met de nieuwe
omwalling waarvoor èn de bedding van Dommel en Aa moesten verlegd worden èn het hele
stadsgebied moest opgehoogd worden tegen mogelijke overstromingen. Gedurende 50 jaar werd
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aan deze 11 meter hoge omwalling gewerkt - zoals onze schipper later meegaf voor de tijd van pijl
en boog – later werd de muur terug verlaagd toen de kanonnen hun opmars kenden. Allerlei
natuurlijke stroompjes van de Dieze (= de Dommel) liepen achter de huizen door en werden
overbouwd, overkluisd. Deze Binnendieze, ook het afvoerputje van Brabant genoemd (alles leidde
naar de Maas), was een ware riool. Alle afval werd hier gedumpt, stenen en houten
toiletgebouwtjes hadden hun gat boven het riviertje, maar ook de lakens (lakenindustrie) werden
hierin gewassen, kortom alles …
Ondertussen snelt de geschiedenis verder en na terrorisatie door Maarten van Rossum (15421543) en later een kortstondige belegering door de calvinisten, kiezen de Bosschenaren voor de
Unie van Atrecht, trouw aan de Habsburgse koning van Spanje en het katholicisme. Diverse
aanvallen door de Noordelijke republiek werden afgeslagen tot Frederik Hendrik van Oranje met
behulp van de dijkenbouwer Leegwater en 30.000 soldaten en landwerkers de stad belegerden, de
bedding van de rivieren verlegden, het moeras drooglegden en zo de Habsburgers op de knieën
kreeg. Op 9/11 maar dan wel 1629 werd de eerste bres geslagen, enkele maanden later was de
overgave compleet. Katholieke mannelijke geestelijken mochten de stad verlaten met al wat zij in
hun handen konden dragen, de rest werd door de protestanten vernietigd of gesmolten en de SintJan werd een protestantse kerk. In 1810, toen Napoleon het gebied ten zuiden van de Waal bij het
Franse keizerrijk voegde, kregen de Bosschenaren hun Sint-Jan eindelijk terug.
Onze wandeling voer ons langs diverse mooie en historische panden zoals o.a.:
- het bastion Oranje: Bedoeling was om hier hét kanon tentoon te stellen. Slechts één (proef)schot
heeft het mogen lossen omwille van ontoereikend (twee meter vinden wij toch ook wat weinig).
Bijkomend is er ook een rondeel (+/-1500) te bezichtigen. Dit werd blootgelegd bij de
werkzaamheden tot inrichting van dit museum
- de Réfugé of het Spinhuis waar de kloosterordes die last kregen met bedelaars, maar vooral
tijdens de Beeldenstorm, hun heil zochten. Zij moesten in eigen onderhoud voorzien vandaar ook
het spinhuis
- het hof van Zevenbergen (15de eeuw) in de Keizerstraat waar ooit keizer Karel V vertoefde, later
ook als weeshuis gebruikt (1783). Op de binnenplaats zien we een buste van Karel V maar ook
een mooi bronzen beeld, twee slanke vrouwen voorstellende, van Désirée Tonnaer: een Belgische
maar volgens opzoekingen een NL-Limburgse geboren in Thorn in 1955. Aan de overzijde van de
straat bevond zich het eigenlijke Keizershof dat, weliswaar in verval, moest wijken voor een
modern stadsgebouw met een”vernuftig” parkeersysteem voor de stadsbedienden. Een zwarte
bladzijde voor het erfgoed.
- het stadhuis op de Markt met de raadskelder(huis van bewaring) waarvan de laatgotische gevel
in 1670 werd vervangen door een gevel in Hollands classicisme. Bovenaan het wapenschild met
o.a. de Bossche boom, de gouden leeuw verwijzend naar N-Brabant, de rode leeuw verwijzend
naar Limburg en de tweekoppige adelaar verwijzend naar het Habsburgse huis.
Vooraleer we ons overgaven aan de verhalen van Simon die zoals hij zei, instond voor de “natte
tak” van de gidserij, zien we op de bovenste trede “op oewe ponteneur stoan” , komende van “à
votre point d’honneur” (denk even aan de ingekwartierde soldaten in de loop der tijden), en wat wij
nog kennen als “op uw strepen staan”. Ik hoop voor iedereen dat zij een even grote spraakwaterval
in de boot hebben getroffen als onze Simon, die op een smakelijke manier de
ontstaansgeschiedenis van zijn stad nog eens overdeed en die ons onderweg wees op de stenen
toiletten van de (stinkend)rijken, de houten toiletten, de enkele nog overblijvende afvoeren (vroeger
als ik me niet vergis een 900-tal) van de omliggende huizen, het Mariënburgklooster waar
momenteel nog 26 nonnetjes en een “vertroetelde” bisschop verblijven, de Kruiskerk (1523), het
Voldersgat (lakenindustrie) waar de volders hun houten tonnen vulden met water en hun potje
dagelijks opgespaarde urine en zand en in dit mengsel met blote voeten stonden te trappelen om
de lakens te vollen, we passeerden ook nog de Lepelstraat = de Vismarkt waar de vis werd
verhandeld. Hij liet ons ook luisteren hoe muisstil het midden in een drukke stad kan zijn, dit door
toedoen van de ons omringende hoge muren en de Binnendieze, lopende achter de huizen. Bijna
hadden we deze tocht niet kunnen maken want in de jaren ’60 wou men het geheel dempen.
Gelukkig ontbrak op dat moment een rioleringsnet en uiteindelijk werd in 1972 deze 2,5 km lange
Binnendieze een beschermd stadsgezicht met 180.000 bezoekers per jaar.
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Terug bij de “droge kant” lopen we door het gebied Uilenburg, gelegen tussen de eerste en tweede
muur waar talrijke kleine huisjes bevolkt waren door grote gezinnen. Hier merken we ook een
gevel met afbeelding van een zwaan – zo mooi gezegd door een van onze leden - duidend op de
zéér verregaande gastvrijheid van dit huis, nl. een huisje van plezier. Verder komen we voorbij het
Johan Schildersgasthuis die zijn familieleden uitnodigde om in zijn huis te wonen en zo voor hem
te zorgen en te bidden voor zijn zielenheil. We zien het neogotische Mariënburgklooster
(huishoudschool en lerarenopleiding voor meisjes), ook de mooi gerestaureerde Munt waar
vroeger eigen munten mochten geslagen worden. Ze werden via een trapje aan de achterzijde in
de Dieze afgekoeld! Ook de mooie gevel van het grootwarenhuis V&D (Vroom en Dreesman)
daterend uit 1910 – rationalisme - was een echte blikvanger. Na het standbeeld van Jeroen Bosch
en het huis waar hij woonde op de markt, werd het tijd om de innerlijke mens te versterken.

Na de middag begonnen we aan het tweede luik met de gidsen Guus en Margot. In het museum
Bouwloods werd aan de hand van een maquette en tekeningen het ontstaan van de SintJanskathedraal mooi uitgelegd. De oorspronkelijke Romaanse kerk dateert van 1220. Deze kerk
blijft in gebruik tijdens de bouw van de laatgotische kathedraal waarmee men begon in 1380. De
Romaanse bakstenen toren maakt nog steeds deel uit van de westtoren van de St.Jan. De kerk
bleef groeien in de loop der jaren, maar werd ook geteisterd door de Beeldenstorm en een grote
brand in 1584. De gotische houten middentoren droeg een koperen beeld van St.Jan en
tengevolge een blikseminslag brak er brand uit met een enorme ravage tot gevolg: beiaard en
orgel volledig vernield en toren neergestort, gedeeltelijk de gewelven meesleurend in de val. Het
zou tientallen jaren duren voor dit alles hersteld was. In 1629 werd gestopt met werkzaamheden,
de kathedraal kwam in handen van de protestanten tot in 1810 de katholieken hun St.Jan terug
kregen. Door het slechte onderhoud waren er dringend herstellingen nodig en uiteindelijk
begonnen grootse restauraties : een eerste van 1859 tot 1946 gevolgd door een tweede periode
van 1961 tot 1985. Bij de eerste restauratie werden zowat alle beelden gerestaureerd. Hiervoor
werd een zandsteen gebruikt die al snel begon af te brokkelen en in 1950 stond men even ver als
bij het begin. Ook de tweede restauratie waarbij men tufsteen en verankeringen gebruikte, leidde
weer tot niets. Insijpeling van regen zorgde weer voor afbrokkeling. Met een gigantische inzet werd
de derde restauratie vorig jaar afgerond(1999-2010). Dit betekent dat de Bosschenaren de laatste
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150 jaar continu bezig waren met groot onderhoud en restauratie van hun St-Jan. Bij de
restauraties vond men 3000 verschillende merktekens. Elke steenkapper had zijn eigen teken,
dus…
De Sint-Janskathedraal, die sinds 1929 ook de eretitel basiliek draagt, is werkelijk een schitterend
bouwwerk! Inderdaad het visitekaartje van deze stad! Het hoogkoor met zijn zeven straalkapellen,
elke gilde had zijn eigen kapel; altaarstukken, retabels van Antwerpse makelij, een iconenkapel,
plafondschilderingen daterend van 1480, prachtige glasramen, een mooi houten Jozefbeeld het
kindeken Jezus dragend, het grote orgel dat vernield werd bij de brand in 1584 en vervangen werd
omstreeks 1600 (3000 orgelpijpen),…

In de kathedraal bevindt zich ook de kapel, gemaakt door de familie Bosch, van de in 1318
opgerichte broederschap “de illustere Lieve Vrouwe Broederschap”. Deze broederschap die
oorspronkelijk werd opgericht door geestelijken, later ook toegankelijk voor leken, hebben de
bijzondere verering van Maria tot doel. Sinds 1642 bestaat deze broederschap zowel uit katholieke
als uit protestantse leden, wat zéér ongebruikelijk was voor die tijd. Tot deze toonaangevende
organisatie hebben zich ook leden van het Koninklijk huis aangesloten.
Dan is er ook het verhaal van de “Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch”. Dit oude Mariabeeld werd
gevonden in de bouwloods van de kerk. Den Bosch groeide uit tot een bedevaartsoord toen er zich
rond dit beeld enkele mirakelen voordeden. Tijdens de protestantse periode werd het naar Brussel
overgebracht om tenslotte na veel moeite terug te keren naar Den Bosch in 1853. Dit Mariabeeld,
omgeven door talrijke ex-voto’s wordt nog steeds veelvuldig bezocht.
Als laatste was er nog het bezoek aan het Jheronimus Bosch Art Center. Jheronimus Bosch werd
geboren in ’s Hertogenbosch omstreeks 1450 in een kunstenaarsfamilie, afkomstig van Duitsland,
meer bepaald van Aken, zoals ook zijn eigenlijke familienaam luidde. Hij bracht zijn jeugd door in
een huis op de markt waar hij o.a. getuige was van een grote stadsbrand in 1463. Mogelijk heeft
deze brand en het tijdvak waar geloof en bijgeloof, volkshysterie en godsdienstige vervoering,
gevaren en angsten heersten, zoveel indruk op hem nagelaten dat hij dit steeds in zijn werken liet
weerkeren. Bosch bracht de hel naar de aarde, naar het gewone volk. Hij maakte het gewone volk
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tot onderwerp van de schilderkunst. Voornamelijk in zijn eerste werken was Bosch de realist die de
marktkramers, de groentevrouwen, de kwakzalvers, de schelmen, de gauwdieven opzocht en hen
onbarmhartig en genadeloos schilderde met al hun ondeugden. Niet alleen de zeven hoofdzonden
maar ook de huichelarij, het leedvermaak, de spot, het sadisme, de dierlijkheid, de verdorvenheid,
het boerenbedrog, de aanmatiging van kerkvorsten en koningen, de kroeggenoegens van
monniken, de kleine misdaad en de dwaasheid. Maar zelden de deemoed en nimmer de
schaamte.

Zoals gezegd was Jeroen Bosch een kind van een tijd die beheerst werd door de Angst, de angst
van de middeleeuwse mens voor de ondergang van de wereld, voor hel en verdoemenis, angst
voor de zaken op aarde en voor de dingen in het hiernamaals. Zijn benadering van de dingen was,
ondanks de geschilderde visioenen, realistisch te noemen. Niet zoals zijn voorgangers die
martelingen en folteringen idealiseerden tot grootse gebeurtenissen die zich afspeelden tegen
decors van fraaie landschappen, schitterende paleizen en te midden van kostbaar uitgedoste
toeschouwers. Hij kritiseerde de mens tussen en tegenover diens medemensen, hij kastijdde
degenen die de Christus bekeken, hoonden, haatten en vernederden. Hij schilderde een
bedrieglijke wereld waarin zelfs de werkelijkheid schijn kon zijn. En ondanks zijn visionaire en
fantastische voorstellingen, schilderde Bosch met kennis van zaken. Hij wist precies hoe het skelet
van een rog en hoe platvissen eruit zagen. Schaaldieren, bloemen en vogels, alles werd volkomen
verantwoord als naar de natuur geschilderd. Zelfs de monsterlijke wezens, ze moésten zich
gewoon voortbewegen zoals hij ze schilderde.
Tot slot van dit bezoek met gebruik van een autoguide hebben ik weer kunnen vaststellen hoe
verschillend maar ook gelijkend ons taalgebruik is aan beide kanten van de grens. Bij de
bespreking van “de gulzigheid”, één van De Zeven Hoofdzonden, hangt een kind (met vuile luier)
te trekken aan de kleren van zijn schransende vader. De “kakstoel” mocht niet ontbreken op dit
doek!
Tijd om naar huis terug te keren en onder een mooi zonnetje afscheid te nemen van deze stad!
Hopelijk heb ik de aanwezigen even kunnen terugbrengen naar deze zeer geslaagde uitstap en
heb ik de afwezigen kunnen warm maken voor een bezoek aan ’s Hertogenbosch. Je moet niet
zolang wachten, maar 2016 wordt alvast een feestjaar, dit 500 jaar na het overlijden van de
intrigerende kunstenaar Jheronimus Bosch.
Nog de beste wensen voor het nieuwe jaar van uw verslaggever van dienst.
May Roeffen

7

Erfgoed Hoogstraten – Nieuwsbrief februari 2012

Op het oorlogspad
Activiteiten najaar 2011

Traditioneel is het laatste trimester van een werkingsjaar een drukke tijd voor de WG “Op het
Oorlogspad” en dat was in 2011 niet anders.
Bevrijders Noorderkempen in 1944
Zo werden we gevraagd om de nodige historische duiding te geven aan de afdeling van de
Normandy Veterans Association uit de stad York en een delegatie van de Polar Bears Association
bij hun bezoeken aan het Victoria Cross-monument in Merksplas-Kolonie, respectievelijk op 1
september en 22 oktober. Tevens waren we op 23 oktober betrokken bij de ontmoeting tussen een
aantal veteranen van de Amerikaanse 104th Infantry Division en de Britse 49th (West Riding)
Infantry Division. Dit was exact 67 jaar nadat de eerst vernoemde eenheid de tweede had afgelost
in het grensgebied tussen Wuustwezel en Hoogstraten. Voor de Amerikaanse Timberwolves zou
snel een vuurdoop van formaat volgen, met ondermeer gevechtsacties rond Maxburg (zie
Jaarboek 2008-2009). We maakten natuurlijk van de gelegenheid gebruik om getuigenissen vast
te leggen van enkele van de aanwezigen.

Britse en Amerikaanse veteranen halen herinneringen op voor het oorlogsmonument bij de Kruisweg te Wuustwezel. Er
werd op 23 oktober 2011 een verwijzing naar de Timberwolves toegevoegd (OHO/EH).

Tussendoor, op 18 september, was er onze deelname aan de herdenking bij het monument te
Sint-Jozef/Rijkevorsel. Het bruggenhoofd dat daar eind september 1944 werd gevormd over de
Turnhoutse Vaart nam een sleutelpositie in bij de bevrijding van de Noorderkempen. Het werd
overigens een aangenaam weerzien met de Britse veteranen Raymond Stretch (°1925) en Wilfred
Jackson (°1924), wiens oorlogservaringen we al eerder digitaal hebben vastgelegd. Wilf Jackson,
een voormalige sergeant bij de medische dienst, neemt al sinds de onthulling van het monument in
2004 jaarlijks deel aan de ceremonies. Dit jaar werd hij door het gemeentebestuur van Rijkevorsel
vereerd met het ereburgerschap. De immers bescheiden Brit nam dit eerbetoon na enig
aandringen aan, niet voor zichzelf maar voor al zijn strijdmakkers bij de 49ste Infanteriedivisie die
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hebben deelgenomen aan de bevrijding in de Kempen en zeker voor hen die het leven lieten in de
zware gevechten ten noorden van de vaart.

Wilf Jackson bedankt tijdens een zitting in het gemeentehuis de inwoners van Rijkevorsel voor zijn ereburgerschap
(OHO/EH)

Crash Halifax LK-865, Wortel
Een bezoek met een andere invalshoek, was dit door Ken en Chuck Berry op 30 september. Zij
zijn neven van Kenneth Lambert, een boordtechnieker van de RAF, die omkwam toen zijn
bommenwerper werd neergeschoten boven Wortel-Kolonie op 28 mei 1944. We kregen de
toestemming van Bart Hoeymans (Agentschap voor Natuur en Bos) voor een ingetogen bezoek
aan de crashplaats die in een beschermd natuurgebied ligt. Chuck kwam met zijn Amerikaanse
vriendin Debby trouwens helemaal uit Virginia, USA voor deze pelgrimage. In overleg met Bart
Hoeymans wordt er overigens gedacht aan een meer permanente herinnering voor deze
geallieerde vliegtuigbemanning. We houden u op de hoogte.

Van links naar rechts: Bart Hoeymans, Luc Cox, Chuck en Ken Berry en Debby bij het Brandven. Luc gaf op de crashsite
in Wortel-Kolonie meer uitleg over de omstandigheden waarin Ken Lambert is omgekomen, een emotioneel moment
voor de beide Britten (OHO/EH).
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Ingekaderd, Brecht
Ook even meegeven dat Wally Schoofs, een van de medewerkers van “Op het Oorlogspad”, in zijn
thuisbasis Brecht mee de aanzet gaf tot een origineel initiatief. Toen men de muur rond het
gemeentepark aldaar grondig wilde opknappen, wees hij immers op de aanwezigheid van nogal
wat sporen van de bevrijdingsgevechten in de vroege herfst van 1944. Om niet alles onherroepelijk
verloren te laten gaan, besliste het Brechtse gemeentebestuur een segment van de muur in de
oorspronkelijke toestand te bewaren, inclusief kogelgaten en stukjes shrapnel. Het onaangeroerde
deel, in de buurt van het heemkundig museum, werd omkaderd met een blauwe vierhoek. Dit
verwijst naar het insigne van de 2de Canadese Infanteriedivisie die Brecht met vele offers heeft
bevrijd. Een dikke proficiat voor Wally en de Brechtse bewindslieden die oog en oor hebben voor
dergelijke projecten.

Wally Schoofs en zijn twee kinderen kort voor de inhuldiging van het infopaneel op de gerenoveerde muur Brecht op 20
november 2011 (OHO/EH).

Publicatie, Hoogstraten
In 2011 lag de prioriteit voor onze werkgroep vooral bij de
verdere voorbereiding van het boek i.v.m. de Hoogstraatse
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog op vraag van het
stadsbestuur. Het was een hele klus, maar tegen dat u dit
artikel leest, zal het resultaat in principe bij de drukker liggen.
Noteer alvast 21 en 22 april in uw agenda. In het kader van de
Erfgoeddag 2012, met als thema “Helden”, zal de publicatie
immers officieel worden voorgesteld, gekoppeld aan een
herdenking en een (beperkte) tentoonstelling in de SintKatharinakerk. De meer dan 100 slachtoffers in de regio
Hoogstraten waren misschien niet allemaal helden in de strikte
zin van het woord, maar het zijn wel stuk voor stuk
gedenkwaardige inwoners. Meer over deze activiteit verneemt
u in onze volgende nieuwsbrief.
Lief Strijbos was één van de Hoogstratenaren die bereid werd gevonden om
te getuigen over de drama’s die hun families troffen tijdens Wereldoorlog II.
Zij verloor haar zuster en werd zelf ernstig gewond door de inslag van een V2 in Hoogstraten-Centrum op 7 november 1944. U ziet haar enkele jaren
voordien (links) met een vriendin bij de kapel van OLV van de Vrede aan de
Buizelstraat (OHO/EH)
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Mondelinge Geschiedenis
Het doorgedreven onderzoek naar de lokale oorlogsslachtoffers heeft in ieder geval al een reeks
bijkomende digitale interviews en nogal wat extra beeldmateriaal opgeleverd. Dit alles werd door
onze bemiddeling opgenomen in de collectie van het Stedelijk Museum. Op 31 december 2011
stond de teller voor ons project rond mondelinge geschiedenis en de Tweede Wereldoorlog op 66
digitale interviews met 80 respondenten. Als we er de schriftelijke getuigenissen of meer
geïmproviseerde gesprekken bijtellen zitten we aan 95 respondenten.
Het was trouwens een opsteker dat er tijdens een druk bijgewoonde studiedag rond Mondelinge
Geschiedenis in het SOMA te Brussel op 18 november specifiek werd verwezen naar het project
van “Op het Oorlogspad” in samenwerking met het Stedelijk Museum. Een dergelijke erkenning,
met vooraanstaande historici als Selma Leydesdorff en Bruno De Wever in de zaal, is mooi
meegenomen. Doctor Nico Wouters had ons trouwens van bij het begin betrokken bij dit initiatief,
waarmee men o.a. tot een betere samenwerking wil komen tussen de academische wereld en de
“veldwerkers” in erfgoedverenigingen.
Sporen van Geweld bis, Hoogstraten
Als uitsmijter voor 2011 hadden we op 4 december voor Toerisme Grensland een geleide
wandeling door Hoogstraten-centrum die gebaseerd was op “Sporen van Geweld” uit 2008. Er
waren 28 personen ingeschreven en de uitleg van de gids werd omkaderd door vier leden van
“Pattern ‘37” die in historische uniformen anno 1944 mee stapten.
Niet alleen WO II

Tevens willen we onze leden er aan herinneren dat we wat het krijgsgebeuren betreft stilaan in de
buurt komen van twee belangrijke verjaardagen, namelijk tweehonderd jaar Slag bij Hoogstraten
(11 januari 1814) en honderd jaar Eerste Wereldoorlog (1914-1918). Om beide verjaardagen niet
onopgemerkt te laten voorbijgaan in onze regio, is er rond de jaarwisseling reeds overleg opgestart
met partners van binnen en (soms ver) buiten ons stadje. Het is echter nog wat vroeg om daar nu
al veel over door te geven. U leest er binnenkort meer over.
Francis Huijbrechts
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Erfgoedprijzen 2011
Waardering en waakzaamheid

De jaarlijkse uitreiking van de Erfgoedprijzen door onze vereniging is een uitnodiging om telkens
weer stil te staan bij het omvangrijke bouwkundig erfgoed in de gemeente Hoogstraten. En wat dit
bouwkundig erfgoed betreft mag onze gemeente zich terecht tot de meest historische steden
rekenen in Vlaanderen. Om maar even een vergelijking te maken: de stad Turnhout telt minder
beschermde monumenten dan de fusiegemeente Hoogstraten. Een stadje met smaak dat
gewaardeerd wordt, zou je denken. Toch staat dit historisch erfgoed meer dan ooit onder druk.
Deze uitreiking van de Erfgoedprijzen is daarom in de eerste plaats een teken van erkentelijkheid
en waardering ten aanzien van de laureaten. Het zijn zij immers die als eigenaar bewust of
onbewust erfgoedbehoeders zijn.

Woning Van Opstal - Bluekens, Terbeeksestraat 1 te Meer

Erfgoed onder druk
De erfgoedprijzen worden uitgereikt aan de eigenaars van niet wettelijk beschermde panden die
een bijzondere historische betekenis hebben omdat ze representatief zijn voor een bepaalde
bouwstijl of sterke verwijzing hebben naar een economische activiteit die de gemeente kenmerkte
in haar geschiedenis. Als eigenaars dragen ze dagelijks zorg voor het behoud van de authenticiteit
van de betrokken woning en het onderhoud ervan. Het is een voortdurende zoektocht naar een
evenwicht tussen bewaren en aanpassen aan de hedendaagse normen en eisen ten aanzien van
woonkwaliteit. Het is geen eenvoudige verantwoordelijkheid.
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Ontwerpschets van de woning Hoet, Minderhoutdorp 23 te Minderhout

Toch zijn juist de eigenaars en bewoners van waardevolle panden heel belangrijk in het scheppen
van een breed draagvlak voor erfgoed. Gemeentes en hogere overheden kunnen niet volstaan met
het wettelijk beschermen van de meest markante monumenten en panden. Een volwaardig
gemeentelijk erfgoedbeleid zal tevens oog moeten hebben voor grotere beeldbepalende gehelen
en dorps- en stadszichten. Deze vormen immers het basisweefsel voor het behoud van het
historisch karakter van steden, buurten en dorpen. Zoniet dreigen steden en gemeenten in enkele
decennia te veranderen in monotone, karakterloze centra zonder eigenheid en verwijzing naar hun
eigen bijzondere geschiedenis. De wettelijke beschermde monumenten zullen in deze
geschiedenisloze centra dan als vreemde creaturen zonder enige verwijzing naar hun context een
eenzaam bestaan leiden.

Voor- en achtergevel van de woning Sprangers – Maes, Meerleseweg 62 te Meer

Daarom is een erkentelijkheid ten aanzien van de erfgoedlaureaten erg belangrijk. Het rood-witte
gevelplaatje mag dan wel geen officieel blauw-wit plaatje zijn, daarom is het niet minder belangrijk.
En dat dit erfgoed niet enkel een kwestie is van bewaren omdat het oud is mag blijken uit het
thema van de selectie van woningen die de werkgroep Bouwkundig Erfgoed in 2011 maakte:
modernistische woningen gebouwd tussen 1960 en 1980.
Stedelijke Werkgroep Bouwkundig Erfgoed
Dat de niet wettelijke beschermde, maar wel waardevolle panden de laatste jaren meer aandacht
krijgen van het stadsbestuur mag ons verheugen. Met de oprichting van de “Stedelijke Werkgroep
Bouwkundig Erfgoed” is er immers een begin gemaakt met een structureel overlegorgaan waarin
vertegenwoordigers van Erfgoed Hoogstraten en het stadsbestuur samen komen. Via dit overleg
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groeit er geleidelijk meer bewustzijn van de waarde
verantwoordelijkheid die bestuurders hiervoor dragen.

van

ons

patrimonium

en

de

De verdere evolutie zal moeten uitwijzen in welke mate dit overleg kan uitgroeien tot een
volwaardig bindend adviesorgaan gebaseerd op duidelijke criteria. Daarom is momenteel nog
steeds waakzame aandacht en behoedzame zorg onontbeerlijk. De waakzame aandacht vraagt
om nauwkeurig toe te zien op aanvragen voor slopen en verbouwen.
Onze gemeente staat toenemend onder druk van makelaars, voor wie de logica duidelijk
economisch gericht is op maximaliseren van financieel rendement. De gemeente Hoogstraten is
een goed bereikbare gemeente gesitueerd in een regio met diverse grote en middelgrote steden in
België en Nederland op pendelbare afstand. De toekomstige verdere uitbouw van het treinstation
Noorderkempen met een nieuwe geplande intercityverbinding tussen Den Haag en Brussel zullen
de aantrekkelijkheid voor nieuwe bewoners alleen maar vergroten. De geplande uitbreiding van
KMO-zones zal tevens voor nieuwe tewerkstelling kunnen zorgen. Dit zijn positieve ontwikkelingen
voor onze gemeente, die echter ook een duidelijke visie van het stadsbestuur zullen vragen op het
vlak van verkeer, ruimtelijke ordening en erfgoed om te anticiperen op deze ontwikkelingen.
Wanneer gemeentebesturen hierin geen leidende rol kunnen nemen of behouden, blijkt vaak dat
er weinig doordachte nieuwbouw en schaalvergroting komt die nefast is voor de historische centra.
Een trend die helaas ook Hoogstraten niet gespaard heeft. Zo is momenteel reeds 15 % van het
erfgoed in onze gemeente dat beschreven wordt in de “inventaris voor bouwkundig erfgoed”
gesloopt. Hierbij dient nog vermeld te worden dat vele van de in deze inventaris beschreven
panden ook nog eens onherstelbaar verminkt zijn door onoordeelkundige verbouwingen of
renovaties met ongepaste materialen. Meer dan ooit is er dus een sterke nood aan een
behoedzame zorg en waakzame aandacht. In dit debat horen we dan ook vaak het economische
argument weerkeren. Middenstand en bedrijven moeten zich kunnen ontwikkelen en de
woningmarkt moet zich kunnen ontplooien in een logica van hoog rendement.

Woning Horsten – Servaes, Worteldorp 38 te Wortel

Toch zullen hier belangrijke correcties in moeten gemaakt worden. Steeds meer wordt aangetoond
in talrijke studies dat beleidsmakers hun visie en criteria op vooruitgang zullen moeten verruimen.
Joe Hall, directeur van een onderzoeksafdeling binnen de OESO (Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling) die zich focust op studies naar vooruitgang bij de diverse
lidstaten, publiceert hierover interessante denksporen. Met vooruitgang omschrijft hij vooral een
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verbetering in het evenwichtige en duurzame welbevinden van een samenleving. In de vorige
eeuw was het economisch dogma steeds dat vooruitgang bestond uit economische groei. Het
jaarlijkse groeipercentage van verschillende economieën werd dan ook de fetish voor welvaart. De
economische crisis van 2008 en de huidige crisis brachten ons naast ratingverlagingen echter ook
bij dat een brutonationaal product niet alles zegt. Samenlevingen, maar op kleinschalig niveau ook
gemeentebesturen, beheren en oogsten wat ze kunnen meten. Daarom is het ook zo belangrijk
geworden dat we de juiste dingen meten om zo de juiste richting te kunnen uitgaan. Welvaart is
nog geen welzijn. Hier reikt Hall ons een bijzonder interessant denkspoor aan. Het welbevinden
van de mens wordt ondersteund door drie domeinen van menselijke activiteit: de economie waar
het gaat over onze inkomens en rijkdom, ons cultureel erfgoed en tenslotte de manier waarop we
onszelf besturen (dit betreft o.a. onze veiligheid, politieke inspraak, rechten enz.)
Een performante economie, goed bestuur met inspraak en cultuur zijn op zichzelf niet belangrijk,
maar wel als voorwaarde voor het welbevinden van mensen. Deze verruimde visie op ontwikkeling
en welzijn is uiteraard op macroniveau, maar kan zich probleemloos vertalen naar ons
kleinstedelijk niveau. Een degelijke visie op erfgoed is geen versiering van een gemeentelijk
beleid, maar vormt er een wezenlijk deel van. Het is dan ook de hoop van deze werkgroep dat het
toenemend inzicht in de waarde van ons historisch patrimonium essentieel bijdraagt tot een welzijn
voor haar inwoners en een historische uitstraling binnen en buiten haar eigen landelijke regio.
Negentig ‘dorpsmonumenten’
Sinds 2004 reikt de werkgroep Bouwkundig Erfgoed van Erfgoed Hoogstraten elk jaar haar
‘Erfgoedprijzen’ uit. Aanvankelijk selecteerde de werkgroep goed gerenoveerde beeldbepalende
woningen, als een vorm van waardering voor de eigenaars.
Vanaf 2007 stapte men daarvan af en selecteerde men al of niet gerenoveerde waardevolle
woningen in een bepaalde straat of volgens een bepaald thema. In 2007 waren dat woningen uit
de Lod. De Konincklaan in Hoogstraten en de Kerkstraat in Meerle, in 2008 langgevelhoeves, in
2009 burgerwoningen en in 2010 woningen uit de jaren ’30 van vorige eeuw.

Woon- winkelhuis Leemans, Chaamseweg 7 in Meerle
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Als we de laureaten van 2011 erbij tellen, overhandigde Erfgoed Hoogstraten van 2004 tot
vandaag in totaal 91 rood/witte bordjes aan de eigenaars van waardevolle beeldbepalende
woningen. Per deelgemeente zijn er dat 36 in Hoogstraten, 21 in Meer, 14 in Meerle, 5 woningen
in Minderhout en 4 in Wortel.
In 2011 selecteerde de werkgroep woningen uit de jaren ’60, ’70 en begin de jaren ’80 van vorige
eeuw. En, bij die selectie zijn de leden van de werkgroep echt niet over één nacht ijs gegaan. Van
een voorselectie van aanvankelijk 30 woningen, werden er uiteindelijk 11 huizen weerhouden. Het
zou ons te ver leiden om de woningen die niet weerhouden werden te noemen en te vermelden
waarom ze uiteindelijk niet weerhouden werden. Meestal ging het om woningen die in de loop der
jaren hun oorspronkelijk karakter gedeeltelijk verloren of die met niet authentieke materialen
gerenoveerd werden.
Dit jaar, nu het stadsbestuur een reeks activiteiten organiseert met als centraal thema
“Hoogstraten BUITENgewoon charmant” vragen we aandacht vragen voor de relatief weinig
nog bestaande oude schuren, die in snel tempo verdwijnen. In onze nieuwsbrief van juni 2005
hebben we reeds veel aandacht besteed aan de constructie van die schuren, maar dit jaar gaan
we op zoek naar die schuren die er nu nog zijn en die we moeten koesteren.
Het statuut van een woning
Vooraleer we de elf geselecteerde woningen aan u voorstellen willen we voor alle duidelijkheid en
omdat er nogal wat verwarring over bestaat, even ingaan op het statuut van een woning en de
betekenis van de rood/witte gevelplaatjes die onze vereniging uitreikt.
Beschermd als monument
Hoogstraten telt in totaal 96 als monument beschermde gebouwen
(64 in Hoogstraten, 14 in Meer, 11 in Meerle, 4 in Minderhout en 3
in Wortel) en 24 woningen in het als landschap beschermde
domein van Wortel-Kolonie, die hetzelfde statuut hebben.
Een als monument beschermd gebouw mag niet gesloopt worden
en voor alle aanpassingen of verbouwingen moet u of de dienst
Ruimtelijke ordening van de stad toelating vragen aan de Cel
Onroerend Erfgoed (het vroegere Monumenten & Landschappen),
die een bindend advies uitbrengt. Een bescherming heeft ook
voordelen, al was het maar omdat u tot 40% subsidies kan
ontvangen voor de uitvoering van werken en omdat renovatie- en
onderhoudswerken tot op zekere hoogte fiscaal aftrekbaar zijn.
Voor werken aan woningen die palen aan een beschermd gebouw
moet de dienst Ruimtelijke ordening advies vragen aan de Cel
Onroerend Erfgoed en een openbaar onderzoek instellen.
U kan de als monument geklasseerde gebouwen erkennen aan het blauw/wit schildje.

Beeldbepalende gebouwen
De overheid heeft voor elke gemeente een lijst met beeldbepalende
gebouwen opgemaakt. Deze gebouwen zijn per kanton gepubliceerd in het
boek ‘Bouwen door de eeuwen heen’. Naast de 120 als monument
beschermde gebouwen (Wortel-Kolonie inbegrepen), zijn er 446 gebouwen
als ‘beeldbepalend’ in het boek opgenomen: 253 in Hoogstraten, 59 in Meer,
62 in Meerle, 36 in Minderhout en 36 in Wortel. Sinds het boek in 2002
verscheen, zijn er al echter al 47 verdwenen.
Voor het aanpassen, verbouwen of slopen van een gebouw opgenomen in het
boek, moet de dienst Ruimtelijke ordening van de stad een (niet bindend)
advies vragen aan de Cel Onroerend Erfgoed. In tegenstelling tot beschermde
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gebouwen geeft de overheid voor deze gebouwen geen restauratiepremies. De gebouwen mogen
afwijken van de normen rond energieprestatie en binnenklimaat en zonevreemde gebouwen
uit de lijst kunnen gemakkelijker dan andere een nieuwe functie krijgen.
Dorpsmonumenten
Zo noemt Erfgoed Hoogstraten de 91 woningen die tot vandaag van haar
Werkgroep monumenten een Erfgoedprijs in ontvangst mochten nemen.
Deze woningen kunnen opgenomen zijn in het boek ‘Bouwen door de
eeuwen heen’ (zie beeldbepalende gebouwen), maar voor een groot
gedeelte zijn ze dat niet. Voor de ‘Dorpsmonumenten’ die niet in het boek
staan zijn er geen administratieve of juridische gevolgen. Erfgoed
Hoogstraten wil gewoon de aandacht vragen voor die woningen omdat ze
belangrijk zijn in het straatbeeld of de het landschap.

U kan de woningen erkennen aan het rood/witte schildje van Erfgoed Hoogstraten

Op de site www.erfgoedhoogstraten.be kan u een lijst vinden van de “beschermde”
gebouwen, een tweede lijst van de woningen opgenomen in het boek “Bouwen door
eeuwen heen” en tenslotte de lijst van de woningen die van Erfgoed Hoogstraten een
Erfgoedprijs kregen.

Woning Peeters – Druyts, Moerstraat 29 te Hoogstraten

Nieuwe eenvoud
De jaren ’60 en ’70 waren moeilijke jaren voor de architectuur. Veel architecten, die afstuderen
voor of in de progressieve jaren ’60 stellen zich niet enkel de vraag of architectuur modern moet
zijn, ze stellen zich zelfs vragen bij het bestaansrecht van architectuur zelf. Voor velen kan
valabele architectuur maar tot stand komen wanneer de bewoners nauw betrokken worden bij het
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ontwerp. Of, sterker nog, voor velen moet de gebruiker de eigenlijke ontwerper zijn. In hun
denkwijze moest de architect zich gewillig plooien naar de wensen van zijn opdrachtgever.

Woning Servaes – Strijbos, Katelijnestraat 32 te Hoogstraten

Deze houding heeft in een enkel geval geleid tot een boeiend resultaat, maar eindigde in 90 % van
de gevallen in vormeloze en kneuterige architectuur, met de ene hoevestijl naast de andere als
gevolg.
Maar niet alle architecten prostitueerden zich op die manier. In tegendeel. In onze regio zijn er, met
Paul Neefs, Paul Schellekens en Lou Jansen, drie architecten die elk consequent een eigen stijl
ontwikkelen. Vooral het werk van Paul Neefs (° 1933 - + 2009) is integraal beschermingswaardig.
Maar, hoe is het mogelijk, de drie architecten, die men onterecht wel eens ‘de Turnhoutse school’
noemt, bouwden relatief veel woningen in de ons omringende dorpen, maar geen enkel huis in
Hoogstraten. Twee vroege ontwerpen van Lou Jansen, die toen nog samenwerkte met Rudy
Schiltz, buiten beschouwing gelaten.
Maar, geen paniek, naast de als monument beschermde woning Schellekens van Renaat Braem
langs de Loenhoutseweg, zijn er in Hoogstraten zeker nog waardevolle woningen uit die periode.
De woning Hoet
Naast Braem is Walter Steenhoudt, geboren in Kortrijk in 1930, de meest bekende architect die in
die jaren in Hoogstraten gewerkt heeft. Hij ontwierp in 1962 de woning Hoet, Minderhoutdorp 23
te Minderhout en breidde de woning in 1978 uit voor het gezin met veel kinderen. Steenhoudt,
een product van Sint Lucas Gent, was naast architect ook actief als voorzitter van verschillende
beroepsverenigingen, als docent en, van 1989 tot 1995 directeur van Sint Lucas Gent en Brussel.
Naast zijn eigen woning in Edegem, ontwierp hij nog 77 andere gebouwen, allemaal van hoge
architecturale kwaliteiten.
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Grote glaspartijen
Kenmerkend voor veel woningen uit de jaren ’60 zijn de grote glaspartijen, vaak voor een immens
grote duplex inkomhal aan de voorzijde en gevelbrede terrassen aan de achterzijde van het huis.
Drie voorbeelden daarvan zijn de woning Van Opstal – Bluekens, Terbeeksestraat 1 te Meer, de
woning van Sprangers – Maes, Meerleseweg 62 te Meer en de woning Horsten – Servaes,
Worteldorp 38 te Wortel.

Woning Van den Heuvel - Schellekens, Hazenweg 29 te Meerle

De twee eerstgenoemde woningen zijn van architect Omer Van Agtmael (1927 – 1999). Van
Agtmael was een veelbelovend architect, die kansen kreeg van gegoede opdrachtgevers in
Brasschaat, Schilde, ’s Gravenwezel en Schoten. Fons Sprangers leerde Van Agtmael kennen
langs een collega verzekeringsagent van Wintherthur en bouwde met hem in 1964 zijn woning. Jef
Van Opstal, bevriend met Fons Sprangers, geraakte overtuigd van het talent van Van Agtmael en
gaf hem een jaar later de opdracht om voor zijn gezin een woning te ontwerpen.
De woning Horsten – Servaes is een ontwerp uit 1968 van Raf Horsten, toen laatstejaarsstudent
architectuur, samen met de opdrachtgever zijn broer Jan Horsten. Het plan is ingediend door
architect Nauwelaarts uit Essen, naar het ontwerp van Jan Horsten de bouwheer / aannemer zelf.
De geselecteerde woningen zijn op de eerste plaats vooral zeer functioneel en vaak strak van
vormgeving. De technische mogelijkheden bepaalden vaak voor een groot gedeelte die
vormgeving.
Zo is er het woon-winkelhuis Leemans, langs de Chaamseweg 7 in Meerle. Het is in 1964
gebouwd naar een ontwerp van architect Marcel Peeters uit Wuustwezel. Ook Peeters werkt met
grote glasoppervlakte. Van decoratieve elementen is geen sprake meer, met uitzondering van de
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balustrade bestaande uit rechthoeken met afgeronde hoeken, een element dat vaak terugkomt
begin de jaren zestig. En alhoewel het weinig zichtbaar is op de foto (zie p. 15) heeft de woning
een licht hellend zadeldak, dat een beperkt aantal jaren zeer veel gebruikt werd.

De woning Hazeweg 9 te Meerle, gebouwd in opdracht van dokter De Clerq is nu eigendom van dokter Katelijne Vos

De woning Van Delm – Strijbos langs de Kathelijnestraat 34 te Hoogstraten, is drie jaar eerder,
in 1961 gebouwd, naar een ontwerp van dezelfde architect als het woon-winkelhuis Leemans in
Meerle. Ook hier zien we een vlinderdak, strakke lijnen met grote glaspartijen. Het gebruik van
beton maakte het mogelijk om de oversteek van het dak te realiseren. De ramen zijn, zoals
oorspronkelijk, nog steeds in hout.
De woning Van den Heuvel – Schellekens, Hazenweg 29 te Meerle is minder strak, maar maakt
gebruik van dezelfde stijlkenmerken als de andere geselecteerde woningen.
Het woonhuis Servaes – Strijbos in de Kathelijnestraat 32 te Hoogstraten is ontworpen in 1973
door architect Raf Horsten. Omdat deze woning wit geschilderd is, valt het minder op maar veel
stijlkenmerken in het ontwerp doen denken aan de hierboven genoemde woning Van den Heuvel
Van den Heuvel – Schellekens.
De woning Peeters – Druyts, Moerstraat 29 te Hoogstraten wijkt in die zin af van de vorige
omdat de glaspartijen hier ritmisch geplaatst zijn. Verder past het ontwerp uit 1964 van Harry
Peeters, de broer van bouwheer Raf Peeters, volledig in de rij van de in 2011 geselecteerde
woningen, gekenmerkt door strakke lijnen. Geen vormgeving omwille van de vormgeving maar
functionele architectuur. Het decoratief element tegen de gevel past volledig in tijdsgeest en is een
ontwerp van de vooral als glaskunstenaar gekende Raph Huet uit Merksplas.
De twee laatst geselecteerde woningen hebben stijlkenmerken die doen denken aan het werk van
de eerder genoemde architect Paul Schellekens uit Turnhout. De woning ontworpen door architect
Raf Horsten in opdracht van dokter De Clerq, Hazeweg 9 te Meerle is nu eigendom van dokter
Katelijne Vos. Ondanks aanpassingen aan de achterzijde van de woning bleef het originele
karakter van het ontwerp behouden.
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Woning Van Delm - Strijbos langs de Kathelijnestraat 34 te Hoogstraten

De woning van architect Luc Brosens, Tinnenpotstraat 5 te Hoogstraten

En ten slotte is er de woning van architect Luc Brosens, gebouwd in de Tinnenpotstraat 5 te
Hoogstraten. Omgeven door groen is het bijna onmogelijk om de vorm van de woning goed in
beeld te brengen. En liefst zouden we u het grondplan van de woning tonen, waarin de
verschillende kamers als een honinggraad naast elkaar liggen, centraal rond de woonkamer. Maar
daar is binnen het bestek van deze bijdrage geen plaats voor. We nemen ons voor om in volgende
nieuwsbrieven meer aandacht te schenken aan een van de woningen of aan het werk van een van
de architecten.
Geert Schelkens & Frans Horsten
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Monumentennieuws
Woning Poeleinde 1 te Wortel mag niet verdwijnen
Op 20 mei 2012 diende de nieuwe eigenaar van de woning Poeleinde 1 te Wortel een aanvraag in
tot het ‘bouwen van een woonhuis en garage na het slopen van de bestaande woning’.
De eigenaar was vrij zelfzeker, ook al had de notaris hem, bij de aankoop van het huis, er op attent
gemaakt dat de woning op de lijst van waardevol beeldbepalende gebouwen stond en de stedelijke
administratie ruimtelijke ordening de man de raad gegeven om contact op te nemen met
afgevaardigden van de stedelijke werkgroep. Men had zelfs een telefoonnummer opgegeven,
maar aan de andere kant van de lijn bleef het stil.

Een bouwaanvraag dus, die door het college van burgemeester en schepenen op 1 augustus 2011
goedgekeurd werd, ondanks een uitgesproken negatief advies van de stedelijke commissie
bouwkundig erfgoed en het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Onze vereniging tekende op 26 augustus 2011 tegen deze beslissing bezwaar in bij bestendige
deputatie van de provincie, om twee redenen:
1. Omwille van een procedurefout. Het stadsbestuur had nagelaten om een openbaar onderzoek
in te stellen. Dit onderzoek was noodzakelijk omdat de eigendom gelegen is naast de als
monument beschermde parochiekerk van Wortel.
2. Een bezwaar ten gronde, omdat het onverantwoord is om toelating te geven om de betrokken
woning te slopen.
Op 24 oktober werd de nieuwe eigenaar / bouwheer en een afgevaardigde van onze vereniging
gehoord. En, waar wij verwacht hadden dat men enkel de procedurefout zou behandelen, werd
ook ons bezwaar ten gronde besproken.
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De bouwheer kon enkel argumenten aanhalen die de architect ook al in zijn verantwoordingsnota
naar voor bracht: niet meer dan één groot pleidooi om het gebouw te slopen omdat het esthetisch,
architecturaal en constructief weinig voorstelde.
De argumenten die Erfgoed Hoogstraten naar voor bracht om het gebouw te behouden, wogen
duidelijk meer door en konden de bestendige deputatie overtuigen, zoals blijkt uit hun beoordeling
en de beslissing van de deputatie van 27 oktober 2011.
Volgens het vastgestelde gewestplan van Turnhout situeert de aanvraag zich in woongebied met
culturele, historische en/of esthetische waarde. In de gebieden en plaatsen van culturele,
historische en/of esthetische waarde wordt de wijziging van de bestaande toestand onderworpen
aan bijzondere voorwaarden, gegrond op de wenselijkheid van het behoud.
De woning Poeleinde 1, die men wenst te slopen, is opgenomen in de inventaris van het
bouwkundig erfgoed en betreft een sobere, modernistische woning uit het interbellum met plat dak.
De woning wordt in de inventaris als volgt omschreven: Woning met inslag van nieuwe
zakelijkheid. Rechthoekig volume onder overkragend plat dak met lagere annex tegen linkse
zijgevel. Baksteenbouw in Noords verband; bovenverdieping met omlopende bakstenen kordons
en eindigend op gecementeerde fries. Rechthoekige muuropeningen met bewaard houtwerk en
afgeschuinde faiencedorpels; op de begane grond omlopende vensterband met gecementeerde
hoekpenaten. Afsluiting van voortuintje met deels gecementeerde bakstenen hekpijlers waartussen
een dubbele buisleuning.
De bestaande woning met plat dak is tevens gelegen naast de St.-Jan Baptistkerk met kerkhof. De
kerk is beschermd als monument. De omgeving van de kerk met kerkhof is beschermd als
landschap bij besluit van 3 juni 1950.
Het Agentschap RWO-Onroerend erfgoed heeft de sloop van de bestaande woning ongunstig
geadviseerd omdat het pand nog te veel erfgoedwaarde heeft en door de sloop deze
erfgoedwaarde onherroepelijk verloren gaat. Ook de stedelijke commissie Bouwkundig Erfgoed
heeft in haar advies van 16 juni 2011 geoordeeld dat de woning een waardevolle en
beeldbepalende woning betreft, voornamelijk in combinatie met de naastgelegen kerk en de
woning eerder gerenoveerd en eventueel uitgebreid kan worden dan wel te slopen.
De inventaris van het bouwkundig erfgoed werd opgemaakt met het doel voorzichtig om te
springen met bestaande panden die nog een bepaalde erfgoedwaarde hebben en deze niet
zonder meer te slopen.
De typische woning uit de jaren ’40 vormt samen met de beschermde kerk en haar omgeving een
historisch waardevol straatbeeld. Uit de foto’s blijkt dat de woning zich nog in redelijk goede staat
bevindt. Nergens in het dossier werd aangetoond waarom een renovatie en eventuele uitbreiding
van de bestaande woning, zodat het karakter en de historische waardevolle elementen kunnen
worden behouden, niet werd overwogen. De noodzaak tot sloop van de woning wordt onvoldoende
aangetoond. In het woongebied met cultureel historisch waardevol karakter wordt gestreefd naar
het behoud van bestaande panden. Bij voorliggende aanvraag wordt een woning met
erfgoedwaarde gesloopt. Bijgevolg is geen sprake van streven naar het behoud. De aanvraag is
dus in strijd met de gewestplanbestemming.

Algemene conclusie:
De aanvraag is niet in overeenstemming met de decretale en reglementaire bepalingen.
De aanvraag is niet gericht op het behoud van historisch erfgoed en dus in strijd met de
gewestplanbestemming.
De aanvraag kan vanuit het oogpunt van de goede ruimtelijke ordening niet worden
aanvaard.
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Dag van de Trage weg

Verslag van heropening van de Tikkenhaanweg op zondag 23 oktober 2011
Reeds jaren timmert de werkgroep ‘Oude Voetwegen’ aan de weg voor behoud en herwaardering
van de eeuwenoude bedreigde voetwegen (buurtwegen). Gelukkig kunnen ze hierbij ook
terugvallen op de expertise van vzw Trage Wegen (www.tragewegen.be), een vereniging die
ondersteuning verleent rond het ganse domein ‘trage wegen’ in Vlaanderen. Ook de oude buurten voetwegen zijn niet alleen vanuit erfgoedoogpunt belangrijk maar zij vallen als veilige en
onverharde verbindingswegen ook onder het statuut van ‘trage weg’.
Om het belang van deze trage wegen extra in de kijker te zetten, organiseert vzw trage wegen
jaarlijks het voorlaatste weekend van oktober ‘de dag van de trage weg’. De doelstelling van deze
nationale actiedag bestaat erin om trage wegen terug toegankelijk te maken en het grote publiek
bewust te maken van de vele meerwaarden van deze trage wegen. Precies die uitdagingen die
ook onze werkgroep nauw aan het hart liggen. Zorg dragen voor trage wegen is zorg dragen voor
mens en natuur. In het verleden is een deel van ons rijke patrimonium verloren gegaan en brokkelt
het netwerk van trage wegen nog altijd af door verwaarlozing en onrechtmatige inname. Hoog tijd
dus om dit proces te keren en actie te ondernemen.
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Onze werkgroep ‘Oude Voetwegen’ heeft in haar jarenlange ‘strijd’ regelmatig contacten met
andere verenigingen. Dit is normaal want oude voetwegen zijn buiten erfgoed ook veilige
verbindingen (mobiliteit), aantrekkelijke wandelingen (toerisme) door mooie natuurlandschappen
(natuur) en grensoverschrijdend. In de loop van de jaren werden goede contacten opgebouwd met
o.a. vzw Natuurpunt Markvallei (Hoogstraten) en Heemkring Amalia van Solms (Baarle Hertog en
Nassau). Bij deze drie organisatie rijpte het idee om ook in Hoogstraten in 2011 ‘iets’ te doen rond
de ‘dag van de trage weg’.
Als plaatselijk project voor deze nationale actiedag werd gekozen om de oude verbindingsweg
tussen Hoogstraten (Bosuil) en Castelré (Baarle-Nassau) terug toegankelijk te maken. De
Tikkenhaenweg, zoals deze vermeld staat in de Atlas der Buurtwegen uit 1841, was immers
officieel nooit afgeschaft. Deze oude verwaarloosde voetweg werd niet zomaar lukraak gekozen.
Integendeel. Deze Tikkenhaenweg ligt in het zeer waardevol erfgoedlandschap ankerplaats
Kasteel van Hoogstraten. Het is tevens een historische grensoverschrijdende verbindingsweg
tussen Hoogstraten en Nederland (gemeente Castelré, dat parochiaal weliswaar bij Minderhout
hoort) en symboliseert hiermee de kracht van een goede samenwerking tussen gemeenten en
haar inwoners. Verder vormt deze onverharde voetweg samen met het recent geherwaardeerde
Kasteelpad en Stipstappepad de ideale wandelverbinding tussen het wandelnetwerk in Wortel
Kolonie en Hoogstraten. Zachte recreatie en natuurbeleving in een buitengewoon charmante
erfgoedlandschap.

Deze oude voetweg belichaamt verder ‘de verbinding - de samenwerking’ tussen onze werkgroep
Oude Voetwegen en de Heemkring Amalia van Solms die immers ook in Castelré actief is en
anderzijds vzw Natuurpunt Markvallei die in De Klapekster (Wortel Kolonie) hun thuisbasis hebben.
Onze werkgroep Oude Voetwegen nam het initiatief en nam contact op met ons stadsbestuur om
deze Tikkenhaenweg te heropenen want zij zijn als overheid immers gelast met het beheer van de
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buurtwegen. Zij moeten er zorg voor dragen dat deze wegen immers goed toegankelijk zijn en
blijven. Er was dus heel wat werk aan de winkel om al het struikgewas te verwijderen en bomen te
snoeien. Toch kregen we van ons stadsbestuur al snel een positieve reactie en de belofte dat de
groendienst van de gemeente het nodige zal doen om de grondstrook vrij te maken. Ook beloofde
het stadsbestuur ons de nodige ondersteuning (uitvoeren van drukwerk) bij de organisatie van de
Dag van de Trage Weg.
Een jammerlijk doch belangrijk minpunt in de marge: de gemeente is niet alleen wegbeheerder van
buurtwegen maar in dit geval ook de eigenaar van de grond waarop de Tikkenhaenweg ligt aan de
Belgische kant. De positieve beslissing van het schepencollege aan ons vermeldt echter dat ze
akkoord zijn mits Erfgoed Hoogstraten een schriftelijke verklaring kan voorleggen dat ‘de eigenaar’
akkoord is met de openstelling van het pad. Door het feit dat de gemeente zelf eigenaar is van
deze weg was deze vraag snel verholpen maar het is en blijft jammer dat de gemeente nog steeds
niet weet of wil weten dat er hoe dan ook wettelijk nooit een akkoord van welke eigenaar dan ook
nodig is voor een openstelling van een buurtweg. Dit is nu net de doelstelling van de Wet op de
Buurtwegen: de gemeente is wegbeheerder en juridisch verplicht om buurtwegen te onderhouden
ongeacht wie de eigenaar van de wegbedding is. Zij draagt er zorg voor dat deze wegen voor het
publiek open blijven, zonder akkoord van welke eigenaar dan ook. Het is zeer jammer dat na jaren
van sensibilisatie door onze werkgroep de schepenen van onze gemeente nog steeds de
draagwijdte van deze wetgeving niet onderkennen noch correct uitvoeren. Wij denken (hopen) niet
dat zij bewust zondigen tegen deze democratische beginselen. Het lijkt ons eerder (nog steeds)
onwetendheid of meer oog voor particuliere belangen wat natuurlijk niet bijdraagt tot een helder
beleid.

Ondertussen hadden we de toezegging en konden we toch verder met ons project. Onze
werkgroep heeft contact gelegd met de directie van de gevangenis. Zij zijn eigenaar van het
maïsveld naast de Tikkenhaenweg en zij waren bereid om reeds een strook maïs af te doen zodat
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de groendienst makkelijk het struikgewas kon afvoeren. Toch even vermelden dat de groendienst
onder toezicht van Louis Geerts én Harry Vanderhenst, hoofd grondgebiedzaken van de gemeente
Hoogstraten, een belangrijke bijdrage leverde aan de uitvoering van dit project. Ook de heemkring
Amalia van Solms zat niet stil. Zij konden de gemeente Baarle-Nassau (Castelré) warm maken
mee in het verhaal te stappen en bekwamen dat er een mooie nieuw houten bruggetje werd
geplaatst over de Hollandsche Loop die het pad kruist en tevens de grens uitmaakt. Dit bruggetje
is natuurlijk onontbeerlijk voor een vlotte grensovergang. Ook de gemeente Baarle-Nassau zorgde
ervoor dat het pad aan Nederlandse kant terug vrij en toegankelijk werd gemaakt. Verder werd er
door de drie verenigingen nog de nodige publiciteit en ruchtbaarheid gegeven aan het evenement:
heropening Tikkenhaenweg op zondag 23 oktober 2011.

Om 14 uur was het die zondag in oktober verzamelen geblazen op de parking van café In Holland
- what’s in a name ?- in Castelré (Nederland) onder een schitterend herfstzonnetje. Bijna 400 (!)
sympathisanten kwamen opdagen. Na een welkomstwoord door Jef Michielsen van vzw Erfgoed
Hoogstraten wandelden de Belgische delegatie via de Bosuil (Hoogstraten) naar de heropende
Tikkenhaenweg. De Nederlandse wandelaars stapten vanaf de parking de straat over pal de
Tikkenhaenweg in. Op de grensovergang, geflankeerd door de Belgische en Nederlandse vlag en
de bijhorende barelen, kwam de groep terug samen. Het pad werd hier op de grensovergang
officieel ingehuldigd door de schepen van Toerisme van Hoogstraten, Tinne Rombouts en
burgemeester Jan Hendrikx van Baarle-Nassau (Nederland). Nadien werden de Tikkenhaenweg
en haar wandelaars nog symbolisch gezegend door de plaatselijke vrome ‘tikkenhaen’, waarna
iedereen kon genieten van een mooi wandeling (5,5 km) doorheen de bossen van Wortel-Kolonie
en over verschillende recent geherwaardeerde oude voetwegen in het aantrekkelijk
erfgoedlandschap Kasteel van Hoogstraten. Nadien was het nog gezellig nakeuvelen bij een
gratis drankje. Jos Snoeijs, eigenaar van Café in Holland, stelde gratis zijn zaal ter beschikking en
de vlotte bediening was in handen van Natuurpunt Markvallei vzw.
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De vele uitgelaten reacties bewijzen het belang dat velen hechten aan historische, veilige, groene
en rustige wandelwegen. Deze dag van de trage weg was een geweldig geslaagd evenement.
Voor
enkele
mooie
impressies
van
deze
prachtige
dag,
doorklikken
naar:
http://www.erfgoedhoogstraten.be, rubriek foto’s.
Stan Geysen
namens de plaatselijke organisatie :
Werkgroep Oude Voetwegen -Vzw Erfgoed Hoogstraten
Heemkring Amalia van Solms - Baarle Hertog/Nassau
vzw Natuurpunt Markvallei –Hoogstraten

Betaling lidgeld 2012 – OPGELET

NIEUW REKENINGNUMMER !

U kan het lidgeld voor 2012 betalen aan de hand van bijgevoegd overschrijvingsformulier.
Het lidgeld blijft net als de vorige jaren op € 10. Let op! Het rekeningnummer en de bank zijn
gewijzigd. Vanaf nu moeten alle betalingen gebeuren via rekeningnummer BE59 8601 1434
8026 en BIC-code SPAABE22. We zijn met onze rekeningen overgestapt naar Centea Bank.
Wie per e-mail op de hoogte wil gehouden worden van de activiteiten mag zijn e-mail adres
doorgeven aan onze secretaris Piet Van Deun (pietvandeun@scarlet.be)!
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