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Geachte leden
Omdat een groot aantal van de 274 leden die onze vereniging vandaag telt niet
aanwezig waren op onze algemene statutaire vergadering begin dit jaar, lijkt het me
zinvol om het bestuur en de werking van Erfgoed Hoogstraten aan u voor te stellen
of in herinnering te brengen.

Het bestuur bestaat uit:
Frans Horsten
José Verbreuken
Piet Van Deun
Bene Dewaele
Sonia Van Coillie
Patrick Melis
Cis Huijbrechst
Stijn Cools

voorzitter
ondervoorzitter,
secretaris
penningmeester
bestuurder
bestuurder
bestuurder
bestuurder

Begijnhof 26, Hoogstraten
frans.horsten@skynet.be
H. Bloedstr. 29, Hoogstraten Josee.verbreuken@telenet.be
St.-Jansstr. 23, Wortel
pietvandeun@scarlet.be
Leemstr. 9 B, Hoogstraten
benedikte.dewaele@telenet.be
Gelmelstr. 20, Hoogstraten
sonia.van.coillie@pandora.be
V Aertsenaerstr 61, Hoogstr patrick.melis@pandora.be
Molebnstr. 6, Hoogstraten
francis.huijbrechts@pandora.be
St.-Geerttrijabdij 4 B1, Leuven stijn.coolséchello.be

Aarzel niet om met een van hen contact op te nemen. Het bestuur hoort graag uw
mening over de werking van de vereniging en ontvangt graag voorstellen in verband
met de organisatie van lezingen, uitstappen, onderwerpen die aan bod kunnen
komen in een nieuwsbrief, in één van onze jaarboeken of voor een specifiek
onderzoek en zoveel meer.

De werkgroepen
De leden van onze vereniging zijn elk op hun manier begaan of actief bezig met ons
roerend-, onroerend of immaterieel erfgoed. Wanneer ze elkaar ontmoeten en
ontdekken dat ze rond eenzelfde thema werken of dezelfde bezorgdheid delen,
kunnen ze gaan samenwerken.
Zo zijn er binnen onze vereniging, die bestaat sinds oktober 2002, verschillende
werkgroepen ontstaan. We overlopen ze samen met u.

1. De Werkgroep Funerair erfgoed
De eerste werkgroep ontstond eind 2002 op initiatief van Jef Schellekens en bracht
een aantal mensen samen die werkten rond familiekunde. Zij inventariseerden alle
graven van al de personen die in Hoogstraten en de verschillende kerkdorpen
begraven liggen. Het resultaat is indrukwekkend: twee boekdelen en een enorme
database met meer dan 6.000 geïnventariseerde graven. De leden van de werkgroep
nemen nu een adempauze, maar willen de lijst elke vijf jaar aanpassen aan de
nieuwe realiteit. Hun inventaris is vooral belangrijk bij het schrijve n van een
familiegeschiedenis. Maar er is nog werk aan de winkel. Een groot aantal graven en
grafmonumenten hebben immers een belangrijke (kunst)historische en architecturale
waarde. Het bestuur doet dan ook een oproep om met een aantal leden van onze
vereniging een inventaris op te maken van de historisch en architecturaal meest
belangrijkste graven en grafmonumenten van Hoogstraten.
Contactpersoon: Frans Horsten – frans.horsten@skynet.be
Erfgoed Hoogstraten – Nieuwsbrief mei 2008

1

2. Werkgroep publicaties
Naar aanleiding van de uitgave van ons eerste jaarboek in december 2004, ontstond
er eind ’93 een beperkte groep die onze uitgaven verzorgt. Als een van jullie
bijdragen wil leveren voor de nieuwsbrief of ons jaarboek, of studenten of
afgestudeerden kent die interessant historisch onderzoek verricht hebben, horen we
dat graag.
Contactpersoon: Piet Van Deun – pietvandeun@scarlet.be

3. Werkgroep Monumenten
De Werkgroep Monumenten wil alles in het werk stellen om het slopen van
waardevolle beeldbepalende panden te stoppen. Maar er is meer. Het heeft weinig
zin om enkele waardevolle gebouwen te sparen, indien die gebouwen in een
omgeving terechtkomen die geen respect opbrengt voor het geheel van de
historische kleinschalige perceelsindelingen van het centrum van Hoogstraten en de
verschillende dorpskernen. Gebouwen zoals de kantoren van KBC en het
winkelpand JBC houden daar totaal geen rekening en horen, volumineus als ze zijn,
niet thuis op de Vrijheid. Goede eigentijdse invularchitectuur is mogelijk, maar niet
elke architect heeft de capaciteiten om zo’n ontwerp uit zijn pen te persen. De
werkgroep wil meewerken aan een visie op onze ruimtelijke ordening. De eerste
gesprekken met de huidige bewindsploeg zijn alleszins hoopgevend. Er komt een
werkgroep met twee schepenen, twee afgevaardigden van de Cel onroerend
erfgoed, twee planologen, twee afgevaardigden van Erfgoed Hoogstraten en
evenveel van de Cultuurraad.
De jaarlijkse Monumentenprijzen die de werkgroep sinds 2004 uitreikt zijn een
middel om het bestuur en de bevolking attent te maken op de schoonheid van de
vaak eenvoudige maar beeldbepalende architectuur.
Contactpersoon: Geert Schelkens – geert.schelkens@versatel.be

4. De Monumentenkoffer
Hoogstraten telt een groot aantal als monument beschermde en andere waardevolle
panden. Gebouwen waar onze jongeren dagelijks ‘naast’ lopen. Om aandacht voor
ons onroerend erfgoed te vragen, beschikt onze vereniging over een educatieve
“Monumentenkoffer’. Een koffer vol materialen en foto’s waardoor de leerlingen van
het basis onderwijs kennis maken en leren kijken naar onze monumenten.
Contactpersoon: Jose Verbreuken – Josee.verbreuken@telenet.be

5. Werkgroep Trage wegen
De Werkgroep Trage wegen is al enkele jaren de meest in het oog springende
werkgroep. De groep zet zich sinds 2004 in voor het inventariseren, het behouden en
het (doen) heropenen van onze ‘kerkpadjes’ en andere trage wegen. Het zijn wegen
die een alternatief kunnen zijn of worden voor de jongeren die naar school rijden en
zijn recreatief van grote waarde.
De werkgroep boekte al een aantal belangrijke successen, maar kreeg al evenveel
tegenslagen en tegenwind. Maar ze zetten door. Meer zelfs, men denkt eraan om het
werkterrein uit te breiden tot kleine landschapselementen, veldkapelletjes enz.
Contactpersoon: Stan Geysen – stan.geysen@skynet.be
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6. Werkgroep ‘Op het oorlogspad’
Deze werkgroep is gestart in mei 2005, de 60ste verjaardag van het einde van de
Tweede Wereldoorlog in Europa. De uitgebreide militaire geschiedenis van de
Kempen en de impact ervan op onze regio is hun werkterrein. Het digitaal vastleggen
van getuigenissen van de snel verdwijnende oorlogsgeneratie is op dit ogenblik de
topprioriteit. Een jonge twintiger in 1944 zit nu een stuk in de 80. Het is dus de
hoogste tijd om deze laatste getuigen hun verhaal te laten doen. Er werden tot
dusver 33 interviews digitaal vastgelegd. Verder werden er een 8-tal geschreven
relazen verzameld, met de nodige randdocumenten. Het gaat hierbij zowel om
bewoners als om veteranen. Andere aandachtspunten zijn het ondersteunen van
onderzoek door studenten geschiedenis of andere vorsers en het organiseren van
lezingen, educatieve projecten en/of herdenkingen. Een ruime waaier komt aan bod,
van het ontsluiten van oude foto's uit het familiealbum, over het in kaart brengen van
vliegtuigcrashes tot een diepgaande studie rond het bestuur in donkere dagen.
Contactpersoon: Francis Huijbrechts – francis.huijbrechts@pandora.be
En dan zijn er nog de werkgroepen die hun eerste stappen gezet hebben binnen
Erfgoed Hoogstraten, om daarna een plaats in te nemen of opgaan in een ander
groter geheel.
Zo hebben de verantwoordelijken van de groep kerkwachters beslist om vanaf dit
jaar verder te werken onder de vlag van de Vrienden van de Hoogstraatse beiaard.
Mogelijk een logische stap omdat beide verenigingen rechtstreeks en exclusief
verbonden zijn met de St.-Katharinakerk.
De Werkgroep Culinair erfgoed is opgenomen in het grotere geheel van het
“Lokaal comité van de Smaak”. De werkgroep komt er in het gezelschap van
partners als ‘De Tafel in Vlaanderen’, ‘Horeca Noorderkempen’, ‘Horeca
Hoogstraten’, de Stedelijke dienst voor toerisme enz. Samen werken ze aan grote
evenementen zoals “Aan tafel in volle Vrijheid”, een culinair spektakel waarbij de
inwoners van de stad zullen aanschuiven aan een kilometers lange tafel over gans
de lengte van de Vrijheid. Het zijn evenementen die de doelstellingen en de
draagkracht van Erfgoed Hoogstraten overstijgen en waarvoor men terecht andere
partners opzoekt.
Het overzicht van de verschillende werkgroepen wil op de eerste plaats een oproep
zijn aan alle leden om de groepen te versterken. Er is werk voor veel handen en u
hoeft zich echt geen deskundige te voelen om binnen een van de werkgroepen mee
te denken. Tenslotte zijn we allemaal als inwoners van Hoogstraten betrokken partij
als we over ons erfgoed spreken.
Tenslotte mogen we het contact tussen de leden van onze vereniging onderling niet
vergeten. Tijdens uitstappen en lezingen ontmoeten onze leden mensen die, net
zoals zij, begaan zijn met behoud van het historisch karakter van onze stad in zijn
landelijke omgeving.
Op dit moment telt onze vereniging “al” 274 leden. Maar ik weet dat een groot aantal
inwoners van Hoogstraten dezelfde bezorgdheid hebben. Samen met het bestuur wil
ik er alles aan doen om het draagvlak van onze standpunten te vergroten. We
rekenen daarbij ook op u.
Veel leesplezier
Frans Horsten
voorzitter
Erfgoed Hoogstraten – Nieuwsbrief mei 2008

3

Ons derde Erfgoedboek krijgt vorm
Eind dit jaar verschijnt ons derde erfgoedboek. Om de twee jaar proberen we een
boek in elkaar te steken met enkele bijdragen over verschillende onderwerpen en
periodes. De eerste twee jaarboeken waren een groot succes. Het eerste is reeds
uitverkocht. Van het tweede boek werden al meer dan 450 exemplaren verkocht en
zal vermoedelijk binnenkort ook uitverkocht zijn.
De eerste bijdrage in ons derde boek is van de hand van Francis Huijbrechts . In
een boeiend en spannend relaas brengt hij een overzicht van de gevechten rond
Maxburg, tijdens de tweede wereldoorlog.
Gebaseerd op archieven en talrijke mondelinge getuigenissen reconstrueert hij een
bewogen periode in de geschiedenis van Meer en de regio.

De Hitlergroet bij het kasteel van Maxburg
Piet Van Deun gaat verder terug in de tijd met het ontstaan van Hoogstraten en
Wortel, zowat 800 jaar geleden.
Is Hoogstraten nu echt gesticht door Gelmel?
Was de eerste bewoning aan de St-Katelijnekapel?
Op basis van nieuw bronnenonderzoek wordt oudste geschiedenis van onze stad
ontrafeld en krijgt een antwoord op de bovenstaande en veel andere vragen.
In een derde bijdrage komt u alles te weten over de bestuursorganisatie van de
Vrijheid in de 17de en 18de eeuw.
Wat was het verschil tussen een drossaard en een schout?
Wat deed een burgemeester?
Hoe werden de belastingen geïnd?
Hoe werden criminelen berecht?
Tenslotte brengt archeoloog Wim Tiri, in de vierde bijdrage, een overzicht van de
archeologische campagne op het begijnhof van Hoogstraten, voor en tijdens de
restauratie door de vzw Het Convent. Tijdens die restauratie werden opgravingen
gedaan, maar er gebeurde nooit een onderzoek van de vondsten. In dit artikel wordt
een eerste inventaris gemaakt van een deel van de vondsten. (pvd)
4
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Zondag 1 juni
Bezoek aan het kasteel van Loenhout.
Op zondag 1 juni aanstaande is Frans Aertsen, de zoon van Alfons Aertsen–De
Jongh
de huidige eigenaar van het kasteel van Loenhout, onze gastheer tijdens een bezoek
aan die prachtige eigendom. Onze vereniging organiseert het bezoek, maar u mag
rustig vrienden niet leden van Erfgoed Hoogstraten meebrengen.

Het kasteel van Loenhout na de aanpassingen in 1850

Het huidige kasteel van Loenhout, in de Hofdreef, werd in 1746 door Jan-Baptist
Walckiers de Gammerages, de heer van Loenhout gebouwd op gronden waar eerder
het 16de eeuwse machtige slot van Loenhout stond. Maar daar vertelt de
gelegenheidsgids u op zondag 1 juni alles over.
Door huwelijken en verkopen werd het kasteel in 1944 eigendom van MarieAntoinette Montens. Marie-Antoinette treedt in het klooster bij de Zusters oblaten en
schenkt het kasteel, met hoeve, schuur, tuin, vijver, bouwland en bos, met een totale
oppervlakte van 12 ha 16 a 60 ca, aan de vzw “Werk van Maria-Middelares”. Van dat
moment af wordt het kasteel van Loenhout gebruikt als vakantieverblijf voor
weeskinderen.
In 1966 is het kasteel behoorlijk vervallen en stellen de zusters he t kasteel te koop.
Voor de gemeente Loenhout is de aankoopprijs in combinatie met de kosten van
restauratie te hoog, waardoor het kasteel op 24 juni 1966 eigendom wordt van de
familie Aertsen. Tussen 1969 en 1973 wordt het kasteel grondig gerestaureerd.
Afspraak op zondag 1 juni om 14.30 in taverne Schaliënhof in het oude
Dorpscentrum (voorbij de kerk de Kerkblokstraat inrijden – mogelijk omleidingen)
langs de Dorpsstraat te Loenhout. Voor leden van onze vereniging is het bezoek
gratis, niet-leden van Erfgoed Hoogstraten betalen 5 euro. (fh)
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Zaterdag 14 juni
Professor Stefaan Top over sagen en volksverhalen

Op zaterdag 14 juni vindt onze tweede Midzomernacht-ontmoeting plaats
Deze keer voert onze gastspreker, professor Stefaan Top, ons mee naar de wondere
wereld van de sagen.
Laat u die avond binnenleiden in een magische wereld die wordt bevolkt door
dwergen, dwaallichtjes, duivels, weerwolven, watergeesten, sprekende doden,
sprekende katten, spookkastelen, toverkollen en andere wezens die tot de
verbeelding spreken.
Een belangrijke verdienste van professor Top en zijn team is het veilig stellen van de
sagen en volksverhalen waarin ontmoetingen met vreemde wezens allerhande
centraal staan. Als je al de elementen uit de verschillende sagen samenvoegt, krijg je
een boeiend beeld van de dagdagelijkse leefgewoonten en beslommeringen van de
mensen uit onze regio in een niet zo heel ver verleden. Het betreft hier dan ook een
uniek stukje Vlaams immaterieel erfgoed.
Een korte inleiding willen we u alvast niet onthouden.
De term ‘sage’ is afgeleid van het Duitse ‘was gesagt wird’ en slaat dus op een
verhaalgenre dat mondeling verspreid wordt. Sagen berusten op een historische kern
met een nauwkeurige situering in ruimte en tijd en worden verder aangevuld met
bovennatuurlijke elementen uit het volksgeloof.
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Voorbeeld:
Op de Innendijck, op de weg naar het Gelmelslot, (bepaling in ruimte) daar waren
vroeger drie wegen. Dat is het oud kasteel. Aan die drie wegen aan weerskanten
was een draaiboom, juist voor het kasteel. Aan de kerk stond er ook nog zo één.
Daar zaten er altijd twee figuren in het wit (bovennatuurlijke element) aan
weerskanten van die draaiboom. Iedereen was daar bang van. Die mensen kwamen
al eens dichterbij , maar niet heel dichtbij, want toen was daar geen verlichting.
(bepaling in tijd) Ja, hier en daar een petroleumlamke misschien, een stuk of vier op
heel de Innendijck…………..
(bron: Henri V., landbouwer, 74 jaar, Hoogstraten)
Een sage mag niet verward worden met een legende. Een legende onderscheidt zich
van een sage door de religieuze inslag. Het gaat hier voornamelijk over
heiligenlevens. Deze verhalen werden oorspronkelijk tijdens het eten voorgelezen in
kloosters en abdijen en moesten voorbeeldig gedrag stimuleren.
Het decor van de sage is de alledaagse realiteit en die ziet er zeer prozaïsch en vaak
pessimistisch uit. De personages in de sagencontext hebben het vaak moeilijk en
voelen zich niet opgewassen tegen de problemen en uitdagingen waarmee ze
dagelijks geconfronteerd worden. Bovendien houden veel van de steeds opnieuw
vertelde verhalen verband met taaie en vaak oeroude vormen van volks- en bijgeloof.
Het bestaan van geesten, terugkerende doden, heksen en duivels was voor veel
vertellers en hun toehoorders geen fantasie maar bittere ernst.
Zo was het zetten van bijvoorbeeld gewijde strokruisen voor de deur van een
overledene, van wie het lichaam niet wilde opstijven, functioneel want bedoeld om de
macht van mensen met kwade bedoelingen tegenover de dode te neutraliseren.
De sagen, opgetekend in onze Kempen kunnen zich al geruime tijd geleden
afgespeeld hebben. De inhoud dateert dus niet van vandaag of gisteren maar wel
van de tijd van toen. Maar de angst, de onzekerheid, de dreiging die ervan uitgaan,
zijn vermoedelijk nog veel ouder en dus van alle tijden.
Feit is dat deze ouderwetse verhalen een boodschap hebben die nog altijd evident is,
want ook vandaag dreigen allerlei gevaren. We spreken niet langer over weerwolven,
spoken, duivels, heksen enz, maar wel over aids, drugs, inbraken, home- en
carjackings.
De oude volkssagen hebben plaatsgemaakt voor moderne stadssagen die ook
heden ten dage voor waar verteld worden.
In de hoop dat deze verhalen een culturele verrijking mogen betekenen, kijken we uit
naar uw talrijke aanwezigheid.
De lezing zal plaatsvinden in de Begijnhofkerk op zaterdag 14 juni om 20.00 uur. Om
u in de gelegenheid te stellen nog even bij te buurten vóór de grote zomeruittocht
begint, wordt u nadien nog een glaasje aangeboden. (scv)
Tot zaterdag 14 juni
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Naar een bescherming van de Markvallei

Het Kasteel van Hoogstraten als ankerplaats
Omdat er in de ruimtelijke uitvoeringsplannen te weinig rekening wordt gehouden
met waardevolle landschappen, kan een projectontwikkelaar zonder problemen een
verkaveling plannen la ngs de ’s Boschstraat en kan een bestuur de uitbreiding van
een landbouwbedrijf in de onmiddellijke omgeving van het Withof toestaan zonder
overleg met de Cel onroerend erfgoed (vroeger Monumenten & Landschappen).
Onder het motto alles kan beter en omdat het voor een lokaal bestuur blijkbaar
moeilijk is om in te grijpen in een welbepaald dossier, stelt onze vereniging voor om
voor de Markvallei algemeen geldende bepalingen uit te schrijven: richtlijnen en
afspraken waarmee de lokale overheid rekening zal moeten houden.
Omdat een klassieke bescherming als landschap hier allicht niet haalbaar is, zou het
zinvol zijn om de Markvallei het statuut van ‘erfgoedlandschap’ te geven, rond het
Kasteel van Hoogstraten als ‘ankerplaats’.
Zo’n bescherming zal de uitbreiding van een woonzone of een bestaand
landbouwbedrijf niet uitsluiten, maar zal er wel voor zorgen dat dit in overleg met de
Cel onroerend erfgoed moet gebeuren.
Die manier van werken is mogelijk gemaakt door het decreet ‘houdende maatregelen
tot het behoud van erfgoedlandschappen’ van 13 februari 2004. De realisatie is niet
voor morgen, maar misschien voor overmorgen….

Foto 1: zicht op het voormalig kasteel van Hoogstraten, nu het Penitentiair centrum
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Situering
Het gebied rond de ankerplaats 'Kasteel van Hoogstraten' zou zich uit kunnen
strekken over een deel van de bovenvallei van de Mark met centraal het kasteel van
Hoogstraten. Een gebied gelegen tussen de dorpskommen van Hoogstraten en
Wortel, begrenst door de Nederlandse grens, de Beukendreef en Poeleinde, de
bewoning van Wortel en Hoogstraten. In de Landschapsatlas ligt de ankerplaats dan
in de onmiddellijke omgeving van Wortel-kolonie’, een beschermd landschap.
De ankerplaats bevat dan drie beschermde monumenten: het Withof, als monument
en landschap beschermd in 1976, de Laarmolen, beschermd in 1998 en het kasteel
van de heren van Hoogstraten, beschermd in 2002.

Omschrijving
Het grootste deel van de ankerplaats is reeds herkenbaar op de Ferrariskaart. Het
gaat daarbij om het Kasteel van Hoogstraten (foto 1), het Withof en zijn omwalling
(foto 2), een aantal dreven (foto 3) en de loop van de Mark met lager gelegen
valleigronden (foto 4). Het is de relatief sterk meanderende loop van de Mark en de
vallei die de wetenschappelijke en ruimtelijk structuurwaarde van het gebied
vertegenwoordigen.
Het geheel is een compartimentenlandschap van afwisselend open
landbouwgronden en gesloten bospercelen (foto 6), met oude dreven en bomenrijen.
De bospercelen zijn meestal populieren, wilgen, elzen of essen-olmenbossen.
De open landbouwgronden zijn meestal cultuurgraslanden met biologische waarden,
maar verspreid in de vallei komen er ook cultuurgraslanden met opgaande kleine
landschapselementen en met relicten van halfnatuurlijke graslanden voor.

Foto 2: zicht op het Withof en omgevende tuin
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Foto 3: oude dreef in het landschap rond het kasteel van Hoogstraten

Door gebrek aan onderzoek is het gebied op archeologisch vlak nog slecht gekend.
Belangrijk zijn alleszins het Kasteel van Hoogstraten en de omwa lde site met
pastorie ‘’t Withof’. Het kasteel is in oorsprong een mottekasteel uit de volle
middeleeuwen. Over die site bestaan legenden met betrekking tot de Vikings en dat
is niet zo verwonderlijk, aangezien er inderdaad historische bronnen bestaan waarin
vermeld wordt dat de Vikings over de Mark het binnenland introkken. In een site in
Zondereigen met een gelijkaardige legende zijn effectief archeologische gegevens
aangetroffen.
Op een groot aantal plaatsen is de bodem onaangeroerd en hebben we te maken
met een aanzienlijk oud loopvlak. De kans is groot dat hier intacte sites aangetroffen
worden. De valleiflanken van de Mark zijn heel belangrijk op archeologisch vlak. In
die zones moeten zich veel van de 'verborgen' activiteiten van de mens afgespeeld
hebben. Op basis van de reeds beschikbare gegevens (bodemkunde, topografie,
gekende archeologische sites, …) mag men er van uitgaan dat de kans groot is dat
de vallei van de Mark belangrijk is op archeologisch vlak.
Centraal in de voorgestelde ankerplaats bevindt zich het voormalige kasteel van de
heren van Hoogstraten, omgeven door een slotgracht, met bijgebouwen en hoeve .
Op de site van het kasteel bevond zich mogelijk in de 9de eeuw een houten
burchttoren met verdedigingsgracht, die op het einde van de 12de eeuw verbouwd
zou zijn tot een stenen slot.
In de 15de en 16de eeuw werd het slot omgevormd tot een nieuw polygoonaal,
volledig gesloten kasteelcomplex, met ondiepe, aaneengesloten vleugels rondom
10
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een binnenplaats, dat de allures van een renaissanceslot heeft. Het heeft daarna nog
veel herstellings- en bouwwerken ondergaan.
Een vierdelige gekasseide stenen boogbrug maakt de verbinding over de slotgracht
en legt met een rechte dreef de relatie met de Sint-Katherinakerk van Hoogstraten.
Een monumentaal poortgebouw van drie bouwlagen geeft toegang tot het kasteel.
De zuidwestgevel is opgetrokken in traditionele en neotraditionele bak- en
zandsteenstijl. De noordvleugel bevat onder meer een hoger gedeelte met het
huidige bureau van directeur en griffie en de voormalige wapenzaal, nu ingericht als
kapel. Aanpalend bevindt zich een ronde wachttoren die in de 18de eeuw ingericht is
als duiventoren.
De onderkelderde zuidvleugel, deels onder mansardedak, is meermaals grondig
verbouwd. De zuidoostelijke gevel is opgetrokken in classicistische stijl. Tussen de
gevels bevinden zich ronde hoektorens. Het cellulaire gedeelte bevindt zich aan de
noordoost- en de noordwestzijde. Voor de buitenmuren werden de vestingmuren
herbruikt en de hoektorens gaan ook deels terug op de oude vestingtorens.
Bij het kasteel werd tevens een ijskelder aangelegd, waar nu enkel nog de
fundamenten van resten. Ten zuidoosten van het kasteel bevindt zich een hoeve,
bestaande uit een woning en verschillende stallingen uit de 2de helft van de 19de
eeuw en twee recent bijgebouwde schuren.
De werkplaatsen (drukkerij, smidse, schrijnwerkerij, mouterij, droogschuur, e.d.) ten
noorden van het kasteel dateren van rond de wisseling van 19de naar 20ste eeuw.
Achter de hoeve werd een begraafplaats ingericht.
In 1810 werd het kasteel van Hoogstraten ingericht als bedelaarsoord, waarop het
achtereenvolgens dienst deed als landbouwkolonie, toevluchtshuis voor zwakke en
zieke mannen, verblijfplaats van de zusters Norbertinessen en zenuwzieke patiënten
en tot slot strafschool of penitentiair schoolcentrum, een functie die het tot op
vandaag nog vervult.
De voormalige pastorie ’t Withof (foto 2) aan de westelijke grens van de voorgestelde
ankerplaats, in overwegend classicistisch getinte stijl en omgeven door een tuin met
uitzonderlijke bomen en een gracht, onderging talrijke restauraties en kent een
complexe bouwkundige geschiedenis.
Eveneens vermeldenswaardig is 'de Laarmolen', een recent gerestaureerde en
heringerichte watermolen van het type onderslagmolen, waarvan de oorsprong
opklimt tot circa 1620 (foto 7).
De oorspronkelijk in vakwerkbouw opgetrokken molen (versteend vanaf 1800)
maakte deel uit van een molencomplex. Begin de 20ste eeuw werden de schorsmolen
op de linkeroever en de sluizen gesloopt en bleven enkel de olieslagmolen op de
rechteroever en het metselwerk in de rivierbedding behouden. Het bijhorende
hoevecomplex met schuur zijn verdwenen halverwege de 20ste eeuw.
De zogenaamde Pegelbrug van 1744 werd in 1931 vervangen door de huidige.
De Bosuil is loopt van oost naar west dwars door de voorgestelde ankerplaats. Deze
straat is het historische lijnrelict van de oude weg van Hoogstraten naar
’s Hertogenbosch.
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Foto 4: zich op de open Markvallei met de sterk meanderende rivier

Foto 5 : zicht op een archeologisch waardevolle zone, die voornamelijk bestaat uit
moerassig weiland, weiland en bos
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Erfgoed Hoogstraten – Nieuwsbrief mei 2008

Bijzondere waarden
die de aanduiding als ankerplaats verantwoorden
Rekening
houdend
met
het
bovenstaande
verantwoorden
volgende
natuurwetenschappelijke, historische, esthetische, sociaal-culturele en ruimtelijk
structurele waarden de aanduiding van het kasteel van Hoogstraten als ankerplaats
voor Marvallei.

Natuurwetenschappelijke waarde
De natuurwetenschappelijke waarde van deze ankerplaats situeert zich op
verschillende vlakken.
De nog sterk meanderende Mark en de aanpalende lagere gronden
vertegenwoordigen een behoorlijke floristische diversiteit. Verder bieden de
bospercelen een geschikt overwinteringbiotoop voor roofvogels.
De bijzondere zone in het deelgebied ‘Valleigebied van de Mark’ ten zuiden van de
kerk van Wortel is de referentiesite voor de Antwerpse Kempen op het gebied van
landschapsarcheologie.
Het gebied is van wetenschappelijk belang omdat er goed bewaarde veensequenties
voorkomen met een grote betekenis voor de landschapsarcheologie. Omdat deze
gebieden zeldzaam zijn in Vlaanderen zijn ze een van de weinige informatiebronnen
die ons in staat stellen het natuurlijke leefmilieu van de prehistorische en historische
mens te reconstrueren.
Deze zone is vooral van archeologisch belang omdat ze informatie verschaft over de
eerste landbouwontginningen in Vlaanderen. Op basis van pollenanalyse is
aangetoond dat er reeds voor 6.400 voor Christus landbouwontginningen in de buurt
van Wortel plaats hadden. Dit is de vroegste botanische aanwijzing voor
landbouwactiviteiten in Vlaanderen.
Omdat er over die periode nog niet veel gekend is, is het van groot belang dat dit
gebied bewaard blijft voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek.
Ook voor het vinden van 'klassieke' archeologische vondsten is de potentie van deze
zone bijzonder groot.

Historische waarde
Van het Kasteel van Hoogstraten wordt reeds melding gemaakt bij de Ferraris
(1777). De site met omwalling is net als een aantal dreven - waarvan die tussen het
kasteel en de kerk de meest opvallende is - duidelijk op de kaart herkenbaar.
Ook de meanderende loop van de Mark met lager gelegen valleigronden is goed
terug te vinden net als 't Withof.
Het gebied ten zuiden van het kasteel was bij de Ferraris veel dichter bebost. Wat
betreft het cultuurhistorische patrimonium is er het voormalige kasteel van de heren
van Hoogstraten met bijgebouwen en hoeve uit verschillende perioden, de
voormalige pastorie 't Withof in overwegend classicistisch getinte stijl, alsook de
Laarmolen (watermolen), waarvan de oorsprong opklimt tot circa 1620.
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Esthetische waarde
Het compartimentenlandschap van open landbouwgronden en gesloten bospercelen
met daarin het voormalige kasteel en bijgebouwen, vormt een mooi geheel langs de
vallei van de nog sterk meanderende Mark.

Sociaal-culturele waarde
In 1810 werd het kasteel van Hoogstraten ingericht als bedelaarsoord, waarop het
achtereenvolgens dienst deed als landbouwkolonie, toevluchtshuis voor zwakke en
zieke mannen, verblijfplaats van de zusters Norbertinessen en zenuwzieke patiënten
en tot slot strafschool of penitentiair schoolcentrum, een functie die het tot op
vandaag nog vervult.

Ruimtelijk-structurerende waarde
Het patroon van dreven en bomenrijen rond het kasteel vormt een opvallend
ruimtelijk-structurerend netwerk langsheen de vallei van de Mark. De nog relatief
sterk meanderende Mark met vallei heeft eveneens een belangrijke ruimtelijkstructurerende waarde voor het gebied.

Foto 6: compartimentenlandschap met dreven en houtkanten

Kansen, knelpunten en aandachtspunten
Een aandachtspunt in de ankerplaats is de aanwezige bewoning waarvan een
uitbreiding vermeden moet worden. De landbouwbedrijven die binnen de grenzen
liggen, zouden beter in het landschap ingepast moeten worden en een eventuele
uitbreiding moet die passen in het landschap.
14
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De zone die bijzonder belangrijk is voor landschapsarcheologie moet voor
toekomstig onderzoek in huidige toestand behouden worden. In tegenstelling tot de
meeste archeologische sites, waar onderzoek van de site ook de vernietiging ervan
impliceert, is dit hier niet het geval. Voor dit onderzoek volstaan boringen met een
boorkern van maar enkele centimeters doormeter.
De belangrijkste bedreiging voor de wetenschappelijke waarde van de zone is het
grondverzet en de verlaging van het grondwaterpeil. De plantenresten die hier
duizenden jaren bewaard zijn gebleven, zouden plots in een snel tempo afgebroken
worden.
Het optrekken van gebouwen die een fundering vereisen, zou zowel grondverzet als
een verlaging van het grondwaterpeil met zich meebrengen en is dus niet
verenigbaar met een gepaste bescherming van het gebied. Ook het aanbrengen van
bijvoorbeeld drainagebuizen of grachten moet vermeden worden.
Op het gewestplan is de zone aangeduid als ‘landschappelijk waardevol agrarisch
gebied’. Op zich houdt deze bestemming geen bedreiging in voor de waarde van het
besproken gebied, indien er met de voornoemde voorwaarden rekening wordt
gehouden.
Een gedeelte van het te beschermen gebied ligt binnen de geplande ruilverkaveling
Rijkevorsel – Wortel, maar de ruilverkaveling zou geen grondwaterpeilverlaging tot
gevolg hebben.
De bescherming van voornoemd bijzondere zone staat de bestemming, zoals
aangeduid op het gewestplan, niet in de weg, mits er rekening wordt gehouden met
de voorwaarden, die opgenomen zullen worden, maar die niet opgenomen werden in
het kader van deze bijdrage. (fh)

Foto 7: de Laarmolen
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Naar een zinvolle
herbestemming voor het klooster van Meer
“Het klooster” is een begrip in Meer. Het park en het grasplein, eigendom van de
Kerkfabriek, zijn al jaren het dorpsplein van de gemeente en het decor van veel
evenementen.
Maar er is meer. Zeker toen de school nog in gebruik was, was het park, het klooster,
de parochiezaal en de ganse site een thuis voor jong en oud, al of niet lid van een
vereniging.
De Chiro en een aantal andere verenigingen hebben of hadden er hun lokaal, terwijl
bijna alle verenigingen van het dorp regelmatig gebruik maken van de parochiezaal.
In de meest recente gebouwen gingen de kleuters naar school en volgden jongeren
een opleiding aan het IKO, de academie. Na de bouw van een nieuwe school en de
verhuis van de kleuterschool, kwam een groot gedeelte van deze lokalen leeg te
staan.
Met het probleem van die leegstand kwam ook het onderhoud van de oudere
gebouwen en het beheer van het geheel ter sprake. Al vlug werd duidelijk dat het
beheer en het onderhoud van een dergelijke site geen opdracht (meer) is voor de
parochie of de Vereniging der parochiale werken. In overleg met het bisdom werd de
beslissing genomen om de eigendom te verkopen. De kerkfabriek is bereid om ook
het park en het grasplein te verkopen of in gebruik te geven, op voorwaarde dat het
voorgestelde project voldoende open staat voor initiatieven van plaatselijke
verenigingen en een meerwaarde betekent voor de inwoners van Meer en de regio.
Driehoekwerking klooster Meer. Omdat de kloostersite zoveel betekent voor het
sociaal leven in Meer en een overdracht van eigendom veel gevolgen kan hebben
voor het verenigingsleven en de inwoners, kwam er een overleg tot stand tussen
verschillende partners die streven naar de best mogelijke herbestemming van deze
unieke site.
Ilse Verachtert (voorzitter) en Fons Leenaerts voor het parochieteam, Fons Faes en
Christ Vermeiren voor de Kerkraad, Arnold Van Aperen, Tinne Rombouts (secretaris)
en Ann Desmedt voor het stadsbestuur, Marcel Adriaensen, Peter Schellens en Paul
Van Gils, afgevaardigden van de Dorpsraad Meer en ondergetekende als
projectleider.
Samen stelden ze een visietekst over de toekomst van de site, een tekst die ter
beschikking gesteld wordt aan mogelijke kandidaten.
In die tekst staan:
§

breekpunten, dat zijn zaken waarmee de kandidaten rekening moeten houden of
moeten voorzien in hun voorstel, om in aanmerking te komen.

§

elementen met een meerwaarde, dat zijn zaken waarmee men rekening zal
houden bij de beoordeling van de ingediende voorstellen. Het spreekt voor zich
dat het voorstel met het grootst aantal ‘elementen met een meerwaarde’ de
meest gunstige beoordeling zal krijgen.

Belangstellenden kunnen de visietekst aankopen tegen betaling van 25 euro bij
de parochie Meer, p.a. Donckstraat te 2321 Hoogstraten.
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In deze bijdrage schenken we aandacht aan het ontstaan en de geschiedenis van de
kloostersite en staan we stil bij de erfgoedwaarde van deze als monument
beschermde site.

Ontstaan van het klooster

Met dank aan de heer van Maxburg

Toen de liberalen met hun overwinning in de nationale verkiezingen in 1878 een
meerderheid behaalden in het parlement, wilden ze afrekenen met het katholiek
geïnspireerde lager onderwijs van die dagen.
Het resultaat was de onderwijswet van minister Van Humbeeck, in katholieke kringen
de “ongelukswet” genoemd.
Als reactie op die wet stelt pastoor Meeusen voor om in Meer een nieuwe katholieke
school te bouwen. De pastoor kan daarbij rekenen op de steun van veel inwoners,
ook van Constant Van den Berghe, zoon van Max Van den Berghe de heer van
Maxburg.
Hij koopt de zogenaamde “Mussenakker”, een bebost perceel grond van 80a groot
en stelt de gronden ter beschikking voor de bouw van de school.
In 1879 worden er twee klaslokalen, twee paviljoenen in Vlaamse renaissancestijl
gebouwd met daartussen een open ruimte die gebruikt wordt als speelplaats. Bijna
alle kinderen van Meer, in totaal 175 jongens en meisjes, komen er naar school.
Op 13 november 1884, na de schoolstrijd, wordt de school als gemeenteschool
erkend, waardoor het onderwijs kosteloos wordt. Door die erkenning verhuizen zowel
de jongens als de meisjes naar andere gebouwen.
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Zusters van het Heilig Graf
De heer J. Versteylen, een man afkomstig van Turnhout die in Meer notaris is, zorgt
nog voor hij op 6 januari 1900 burgemeester van Meer wordt, voor een
herbeste mming van de leegstaande gebouwen.
Door zijn toedoen openen de Kanunnikessen van het Heilig Graf van Turnhout in
1900 een filiaal van hun priorij in Meer en nemen de leiding van een kleuterschool en
lager onderwijs tot en met het derde studiejaar voor jo ngens en meisjes.
De drie zusters verblijven aanvankelijk in het huis Rommens in de Dorpsstraat, maar
starten nog hetzelfde jaar met de bouw van een klooster op de Mussenakker, in
dezelfde stijl als de al bestaande klaslokalen.
In 1908 wordt er in de oostzijde van de speelplaats een derde klaslokaal voor
meisjes bijgebouwd. Wanneer de parochie in 1927 nood heeft aan een nieuwe
parochiezaal, geeft pastoor Vermeiren opdracht om die te bouwen aan de westhoek
van de Mussenakker.
In 1946 nemen de zusters van het Heilig Graf de bestaande landelijke
huishoudafdeling, een school van de zusters van de H.H Harten van Berlaar in het
‘zaaltje van de Boerenbond’ in Meer over. Het is een succesvol initiatief dat in 1952
uitgroeit tot een middelbare huishoudschool. De huishoudschool van Meer blijft
bestaan tot in 1981, het moment waarop de school fusioneert met het VITO
Hoogstraten.

Links één van de twee klaslokalen gebouwd in 1879, centraal het klooster voor de zusters
van het H. Graf gebouwd in 1900
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Het klooster,
een beschermd monument: kansen en beperkingen

Gebouwen met een grote erfgoedwaarde

A
B
C
D

Twee klaslokalen gebouwd in 1879 in Vlaamse renaissancestijl.
Klooster in 1900 gebouwd door de zusters Kanunnikessen van het H. Graf.
Klas voor meisjes gebouwd in 1908 (later de huishoudschool).
Parochiezaal gebouwd in 1927.
Andere gebouwen

E
F
G
ROZE

Klaslokalen in oorsprong uit 1935 met aanpassingen in 1946 en 1948.
Nieuwe vleugel , de kleuterschool gebouwd in 1953
Latere uitbreiding van de nieuwere klaslokalen
Eerder storende gebouwen

Gans de kloostersite, de twee eigendommen samen, zijn als één geheel en integraal
als monument beschermd. Concreet betekent dit dat er aan de eigendom enkel
wijzigingen kunnen gebeuren in overleg en met toestemming van de Cel onroerend
erfgoed (vroeger Monumenten en Landschappen).
Dit betekent echter niet dat monumentenzorg aan elk deel van de eigendom, de
gebouwen en hun omgeving, dezelfde historische en esthetische waarde toekent.
Integendeel.
De kloostersite verdient haar bescherming omwille van de vijf oudste gebouwen in
neo-Vlaamse renaissancestijl met een grote erfgoedwaarde en de omgeving ervan,
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inclusief de voormalige speelplaats, het grasplein en het park. De vijf gebouwen met
de grootste erfgoedwaarde zijn:
de twee klaslokalen gebouwd in 1879;
het klooster gebouwd in 1900;
het klaslokaal voor meisjes gebouwd in 1908;
de parochiezaal gebouwd in 1927.

1. De vijf gebouwen met grote erfgoedwaarde
Deze gebouwen moeten, zoveel als mogelijk, naar volume en uitzicht behouden
blijven. In die zin moet er gezocht worden naar een herbestemming die verenigbaar
is met een monument, met het uitzicht, de indeling en de constructie van de
gebouwen. De functies of het ‘programma’ dat de nieuwe eigenaar in deze
gebouwen wil realiseren moet aangepast zijn aan het monument en niet omgekeerd.
Voor deze vijf gebouwen gelden volgende richtlijnen, zowel voor de buitenzijde als
voor het interieur:
Een maximum respect voor de bestaande toestand, inclusief de gebruikte materialen
en de constructiemethoden. Dit betekent niet dat het monument bevroren wordt in
zijn huidige toestand, integendeel. Een monument zal maar overleven als het zich
aanpast aan noden van de tijd. In die zin zijn aanpassingen mogelijk indien deze
voor de nieuwe bestemming een absolute noodzaak zijn. Toch moet er gezocht
worden naar een bestemming die respect opbrengt voor het monument.
Monumentenzorg wil meer dan het behoud van het uitzicht of de vormgeving van het
klooster, de oude klaslokalen en de feestzaal. De indeling van het gebouw, de

Vooraan het oudste klaslokaal uit 1879, achteraan het nieuwste gebouw, de voormalige
kleuterschool uit 193.
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bouwtechnische aspecten en details, de gebruikte materialen en de
constructiemethoden verdienen evenveel aandacht, omdat ze, net zoals de
vormgeving en het uitzicht, getuigen zijn van hun tijd.
Het beschermingsbesluit (zie blz. 8-9) is in dit verband, met de verwijzing naar het
interieur en de interieurelementen, zeer duidelijk.
Toevoegingen die noodzakelijk zijn om de herbestemming te realiseren en de
gebouwen aan te passen aan de noden van deze tijd, moeten in hedendaagse
vormgeving uitgevoerd worden en zullen daardoor duidelijk afleesbaar zijn. Indien dit
mogelijk is zullen die ingrepen omkeerbaar zijn.

2. De meer recent gebouwde klaslokalen en bijgebouwen
Deze lokalen zijn wat de vorm en uitzicht betreft minder belangrijk. Meer zelfs, zoals
aangegeven het boek “Bouwen door de eeuwen heen, kanton Hoogstraten” zijn ze
soms zelfs storend. We denken hierbij o.a. aan de ongelukkig geplaatste ‘veranda’,
als uitbouw van de in 1908 gebouwde huishoudschool.
Het slopen, het gedeeltelijk slopen of het aanpassen van de recent gebouwde
volumes is zeker bespreekbaar. De gebouwen vervangen door volumes in een
eigentijdse vormgeving is allicht ook bespreekbaar, zeker wanneer de toegevoegde
architectuur sober en eigentijds is, waardoor de vijf gebouwen met een grotere
erfgoedwaarde beter tot hun recht komen.

3. Uitbreiding van de bestaande gebouwen
Een uitbouw aan een van de vijf neo-renaissance gebouwen is niet vanzelfsprekend.
Het is alleen bespreekbaar indien men een behoedzaam doorgevoerde
herbestemming alleen maar kan realiseren indien de uitbouw er komt. Een eventuele
uitbouw zal hoe dan ook in een eigentijdse vormgeving uitgevoerd worden.

4. Nieuwbouw op en het belang van de open ruimte
De grond langs het Pyperpad is in principe bouwgrond, maar is enkel bebouwbaar in
overleg en met toestemming van de Cel onroerend erfgoed.
Het geheel, ook het park en het grasplein, is beschermd in zijn huidige toestand. Het
is de Cel onroerend erfgoed die al dan niet instemt met bebouwing. Die administratie
zal allicht alleen een toelating geven indien de bebouwing deel uitmaakt van en
noodzakelijk is voor een goed voorstel van herbestemming van de historisch
waardevolle gebouwen in een groter geheel. (fh)
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