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Erfgoed Hoogstraten
GESCHIEDENIS en ERFGOED van het LAND VAN HOOGSTRATEN

Leemstraat 9 B, 2320 Hoogstraten, arrondissement Turnhout

Nieuwsbrief

september 2008

Geachte leden
Erfgoed Hoogstraten is zonder twijfel één van de meest actieve verenigingen van
Hoogstraten. Naast de maandelijkse bestuursvergaderingen en het overleg in de
verschillende werkgroepen, die we in onze vorige nieuwsbrief aan u voorstelden,
organiseert onze vereniging zelf een behoorlijk aantal evenementen en werken we mee
aan activiteiten die door derden georganiseerd worden.
De afgevaardigden van Culemborg
bezochten de St.-Katharinakerk, het
begijnhof en Wortel- en Merksplas-kolonie

Op 11 mei ontvingen we de dienst
Ruimtelijke
ordening
en
monumentenzorg van de gemeente
Culemborg. Nog geen veertien dagen
later, op 23 mei werkte onze
vereniging mee aan het bezoek van de
National Timberwolves Association
aan onze streek.
Op 1 juni brachten we een bezoek aan het kasteel van Loenhout en 14 dagen later
organiseerden we een lezing over sagen en volksverhalen door prof. Stefaan Top.
Meer recent verleende we onze medewerking aan “De Koffiekrant”, die in de loop van de
eerste week van september elke dag één of enkele personen uitnodigt om hun verhaal of
ervaringen over de Tweede wereldoorlog te vertellen. En op dit moment werken we mee
aan de inhoudelijke invulling van de tentoonstelling “Tussen Wijding en Vernieling”, die in
oktober in de St.-Katharinakerk loopt.
Verder nodigen we u uit op volgende evenementen, waarover u verder in dit blad leest:
•

14 september om 14 uur: uitreiking van de Erfgoedprijzen in het Administratief
centrum, Vrijheid 149 te Hoogstraten. (zie blz. 7)

•

14 september om 15 uur: begeleide wandeling “Sporen van Geweld”, vertrek aan het
Klein Seminarie. (zie blz. 4)

•

19 oktober vanaf 8.00 uur: uitstap naar de stad Mechelen (zie blz. 14)

Tenslotte willen we onze leden oproepen om ook hun bijdrage te leveren aan deze
Nieuwsbrief. We weten dat een groot aantal van onze leden actief bezig zijn met
archiefonderzoek, opzoekingen i.v.m. familiegeschiedenis en zoveel meer. Naast het
nieuws uit onze werkgroepen vernemen we graag wat onze leden individueel bezig
houdt.
Veel leesplezier – Frans Horsten, voorzitter

Erfgoed Hoogstraten – Nieuwsbrief september 2008

2

Zondag 14 september

Open Monumentendag met als thema: de 20ste eeuw
Het centrale thema van de Open Monumentendag 2008 is de 20ste eeuw. Een eeuw
waarin de wereld sterk veranderde. Er waren niet alleen nieuwe technieken,
materialen en productie -methoden maar vooral nieuwe ideeën, ook op
maatschappelijk vlak. Het Lokaal Comité zorgde voor een programma, waaraan ook
Erfgoed Hoogstraten meewerkt met de tentoonstelling/wandeling “Sporen van
Geweld”. Over dit evenement leest u verder in deze Nieuwsbrief meer. Als erfgoed
vereniging vinden wij het spijtig dat de woning Schellekens van architect Braem en
het winkelhuis Horsten van Van Steenbergen niet opgenomen werden in het
programma. Het zijn twee eigentijdse woningen, die als monument geklasseerd
zijn, ontworpen door twee architecten die hun stempel gedrukt hebben op de
architectuur van de vorige eeuw. Maar geen nood. Het gevarieerd programma
waarin vernieling, heropbouw, restauratie en herbestemming centraal staan is en
blijft aantrekkelijk.

Het “Klooster” van Meer (van 10 tot 18 uur)
“Het klooster” is een begrip in Meer. Verenigingen hebben of hadden er hun lokaal en
maken gebruik van de parochiezaal, terwijl het grasplein gebruikt wordt voor
evenementen als Meermarkt enz. De site met gebouwen in neo-Vlaamse renaissancestijl
werd in 2002 als monument beschermd.
Sinds de verhuis van de kleuterschool in 2005, staat een groot gedeelte van de
gebouwen leeg en zijn de eigenaars op zoek naar een nieuwe zinvolle herbestemming.
Tot eind september kunnen alle belangstellenden een voorstel indienen.
Voor de nieuwe eigenaar en de nieuwe bestemming gekend is heeft u dus de kans om
de prachtige site te bezoeken.

“Sporen van geweld”
Themawandeling / fototentoonstelling
Start Klein Seminarie – 15 uur
Wie aan de 20ste eeuw denkt, kan natuurlijk niet
anders dan even blijven stilstaan bij de twee
wereldoorlogen. Het kan niet anders dan dat
deze dramatische gebeurtenissen ook in
Hoogstraten sporen hebben nagelaten, soms
opvallend,
soms
verborgen.
Erfgoed
Hoogstraten wandelt met u langs plaatsen van
bezetting en bevrijding, vergelding en verdriet.
Francis Huijbrechts neemt u mee op het
oorlogspad langs gevels, monumenten en
slachtoffers, aan de hand van een unieke
fototentoonstelling.
Wil u even terug ondergedompeld worden in
moeilijke oorlogsjaren voor Hoogstratencentrum dan verwachten wij u om 15 uur aan het Klein Seminarie voor de start van de
wandeling met gids.

Erfgoed Hoogstraten – Nieuwsbrief september 2008

3

(Zie ook verder in deze Nieuwsbrief)

Sint-Katharinakerk (van 13 tot 16 uur)
Zoals u weet staat 2008 in het teken van de 50ste verjaardag van de wederopbouw van
de Sint-Katharinakerk. De kerk en het stadhuis werden op 23 oktober 1944 door de
terugtrekkende Duitse troepen vernield. In hun aftocht bliezen zij “onze trots” op met
2000 kg springstof en lieten Hoogstraten in puin achter. In zijn val vernielde de toren het
schip en de kruisbeuk en verplettert hij het stadhuis en de 18de eeuwse dekenij. Na de
opruimingswerken gaan er stemmen op om de site te beschermen als “ruïne nationale”,
maar al snel wordt, onder de bezielende kracht van deken Jozef Lauwerys, beslist om de
kerk te herstellen. De heropbouw zal acht jaar, tot in 1958, duren.

“Stenen Kantwerk”
Tentoonstelling Stedelijk museum (van 14 tot 17 uur)
Het Stedelijk museum stelde in het kader van het themajaar een tentoonstelling samen
rond de bouwmeesters van de Sint-Katharinakerk. Verschillende leden van de familie
Keldermans behoren tot de top onder de bouwheren tijdens de late Middeleeuwen en de
16de eeuw. Ze zijn ook betrokken bij de bouw van het stadhuis van Leuven, de SintRomboutstoren in Mechelen, de Sint-Gummaruskerk in Lier en zoveel andere
monumenten.
De tentoonstelling biedt een unieke kijk op de monumenten van de familie Keldermans in
Vlaanderen en Nederland en ook zijn opdrachtgevers worden belicht. Hoogstraten met
zijn drie vooraanstaande Keldermans-monumenten komt uitgebreid aan bod.
Bouwfragmenten van de oude kerk, de originele torenhaan en bouwrekeningen vullen het
geheel aan tot een aantrekkelijke tentoonstelling die kan bezoeken tot 22 december.

Watermolen Meersel-Dreef (van 13 tot 17 uur)
De huidige watermolen, een
gebouw uit 1910, staat op de
plaats waar de hertogelijke
molen uit 1470 ooit in de
vlammen is opgegaan. Het
gebouw werd gerestaureerd tot
woonhuis. Ieder jaar zetten de
eigenaars
op
Open
Monumentendag hun deuren
open voor het grote publiek.
Binnenin
kan
u
de
maalinstallatie,
een
echt
voorbeeld
van
industrieel
erfgoed bewonderen. U bent
welkom tussen 13u en 17u in
Meersel-Dreef.

Laermolen (van 14 tot 16 uur)
Sinds 2004 wordt er in deze prachtig gerestaureerde molen opnieuw olie geslagen. Ook
op Open Monumentendag kan u een kijkje gaan nemen aan de oevers van de Mark.
Open Monumentendag, zondag 14 september. Info: Stedelijk museum Hoogstraten,
tel.: 03 314 65 88 of museum@hoogstraten.be
Algemene info OMD Vlaanderen: www.openmonumenten.be
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Zondag 14 september 15.00 uur Klein Seminarie
en
tot 26 oktober 2008 vrije wandeling met de brochure als handleiding

Sporen van Geweld
Openluchttentoonstelling / wandeling in het centrum van Hoogstraten
In het kader van de herdenking van de 50ste verjaardag van de wederopbouw van de
Sint-Katharinakerk, wilde de Werkgroep "Monumenten", een fototentoonstelling in open
lucht organiseren en zo meer aandacht schenken aan de door oorlogsgeweld verwoeste
monumenten in Hoogstraten.
Vanuit de Werkgroep "Op het Oorlogspad" vonden we dit uiteraard een goed initiatief.
Toch moesten we er op wijzen dat er in het centrum van onze stad in feite weinig
gebouwen - laat staan monumenten - vernield werden, buiten een straal van 100 meter
rond de kerk (tijdens de bevrijdingsgevechten) en rond de Vossegang (bij de inslag van
een V-2).
We moesten dus buiten deze twee brandpunten kunnen treden omdat het anders een
eerder beperkte wandeling zou worden.
Let wel, dit betekent niet dat Hoogstraten niet zwaar geleden zou hebben tijdens WO II,
wel integendeel. Voor de hele fusiegemeente tellen we een 200-tal dodelijke slachtoffers
- burgers en militairen van beide zijden - en vele tientallen gewonden.
Voor de deelgemeente Hoogstraten alleen al kwamen er van mei 1940 tot eind 1945 niet
minder dan 26 inwoners om het leven door bombardementen, beschietingen of
achtergebleven oorlogstuig, 16 inwoners overleden elders.
Verder was er de zeer aanzienlijke materiële schade. Uit een verslag dat halfweg mei 1945
werd opgemaakt door de gemeentediensten blijkt dat er tijdens de oorlog 34 woningen
volledig werden vernield in het centrum van Hoogstraten en dat maar liefst twee op drie van
de gebouwen in deze deelgemeente werden getroffen bij de vijandelijkheden.
We stelden dus voor om het concept uit te breiden met de oorlogsmonumenten en enkele
nog zichtbare littekens, maar ook met beeldmateriaal of achtergrondinformatie rond
slachtoffers.
Hierbij belichten we dus enkele tragedies achter de al dan niet nog bestaande gevels.
Alle tijdvakken komen overigens aan bod: de Duitse inval, de bezettingsjaren, de
bevrijding en de periode van de Vliegende Bommen.
Er werd binnen het bestuur al vlug een consensus bereikt toen we ons voorstel voor het
traject voorlegden.
Bij het uitwerken van de wandeling kregen we hulp vanuit de verschillende werkgroepen,
het Stedelijk Museum en het Stadsarchief.
Uiteindelijk kwamen we tot een vrij omvangrijke brochure van 24 pagina's en er werden
12 van de 14 foto's met beeld en een woordje uitleg op de verschille nde locaties
aangebracht. De rest van het verhaal vindt u in de brochure.
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Bij het selecteren van het beeldmateriaal en de aandachtspunten vielen twee zaken op.
§

Ten eerste zijn er in Hoogstraten relatief weinig foto's gemaakt (of bekend van) tijdens
de oorlogsjaren.
Bij eerdere onderzoeken door leden van onze werkgroep in buurgemeenten, zoals
Sint-Lenaarts en Brecht, was de oogst in verhouding heel wat groter.
Als er in Hoogstraten-centrum al een foto werd gemaakt dan ging het gewoonlijk om
de indrukwekkende puinhoop van kerk en stadhuis eind oktober 1944.
Zo zijn er ons slechts drie foto's bekend waarop effectief bevrijders te zien zijn en dat
zijn dan nog onscherpe opnamen.

§

Vervolgens was het aangenaam vast te stellen hoe vlot de gecontacteerde
Hoogstratenaren hun raam voor een aantal weken ter beschikking wilden stellen en
ook hoe vaak ze ook op de hoogte waren van de drama's die er zich hadden
afgespeeld.
En dat terwijl de huidige bewoners of uitbaters doorgaans slechts een relatief recente
band hebben met die specifieke locatie. Het collectief geheugen blijkt nog vrij sterk te
staan wat de Tweede Wereldoorlog betreft.

Open Monumentendag
Vanuit het Lokaal Comité OMD stelde men tijdens de voorbereidingsfase voor om van de
fototentoonstelling met wandeling een speciale activiteit te maken in verband met de
Open Monumentendag op zondag 14 september.
Het thema is dit jaar immers de 20ste eeuw en - jammer genoeg - wordt die eeuw ook
gekenmerkt door twee vreselijke wereldoorlogen. Tijdens een begeleide wandeling zal ik
zelf met enkele mensen van onze werkgroep de geïnteresseerden letterlijk meenemen op
het oorlogspad.
Extra aandacht zal o.a. gaan naar het door Erfgoed Hoogstraten onlangs herstelde graf
van Albert Rutten, een gemobiliseerde onderwijzer uit Hoogstraten die sneuvelde bij de
Duitse inval in mei 1940.
Raad en daad
Dit is overigens niet de enige activiteit rond de viering van 50 jaar wederopbouw van de
Sint-Katharinakerk waarbij men beroep doet op onze werkgroep. Reeds in het voorjaar
hebben we de organisatoren enkele tips gegeven voor de beeldmontage die bij het
herdenkingsconcert door het Piuskoor werd geprojecteerd. Een andere activiteit
waarvoor we graag suggesties gaven en waar we tevens voor enige omkadering zorgden
waren de vertelmomenten georganiseerd door de Koffiekrant in de centrale bibliotheek te
Hoogstraten. Tijdens de eerste week van september deelden ooggetuigen aldaar hun
oorlogsherinneringen met de aanwezigen. Dit is natuurlijk een gegeven dat nauw aansluit
bij ons lopende project i.v.m. mondelinge geschiedenis. Bovendien werden we onlangs
gecontacteerd i.v.m. de tentoonstelling "Tussen Wijding en Vernieling" in de kerk zelf in
de loop van oktober. U hoort daar mogelijk meer over in een volgende nieuwsbrief.
Uitsmijter
Buiten Hoogstraten, maar binnen het actieterrein van onze werkgroep, nemen we op
zondag 21 september 2008 opnieuw deel aan de herdenkingen bij de
bevrijdingsmonumenten te Merksplas-Kolonie (10.30 u) en Rijkevorsel/Sint-Jozef (15.00
u). Net als vorig jaar zullen daar in principe ook enkele Britse veteranen aanwezig zijn.
Iedereen is van uiteraard van harte welkom.
Francis Huijbrechts
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Namens de Werkgroep "Op het Oorlogspad"

Zondag 14 september om 14.00 uur in het Administratief centrum

Uitreiking van de Erfgoedprijzen
Voor het vijfde opeenvolgende maal reikt de werkgroep “Monumenten” haar
jaarlijkse Erfgoedprijzen uit. Aanvankelijk werden de Erfgoedprijzen
uitgereikt aan de eigenaars van goed gerenoveerde, niet geklasseerde maar
beeldbepalende woningen ongeacht hun aard of hun ligging.
Sinds vorig jaar gaat de werkgroep op zoek naar de meest beeldbepalende
woningen in een bepaalde omgeving, uit een bepaalde periode of met een
welbepaalde functie. Vorig jaar ging de aandacht naar beeldbepalende
woningen in de Lodewijk De Konincklaan in Hoogstraten en de Kerkstraat in
Meerle.
Dit jaar ging men op zoek naar een authentiek gebleven of met respect
gerenoveerde langgevelhoeves. Al vlug werd duidelijk dat er van dit type
boerderijen nog maar weinig overblijven, wat ons nog rest moeten we dan
ook koesteren.
Hier onder een bijdrage over de langgevelhoeves in het algemeen en een
voorstelling van de door de werkgroep genomineerde boerderijen.

De Langgevelhoeves
Oorsprong
In zijn oudste vorm bestond de kern van de langgeveltype boerderij uit een
onderverdeelde eenbeukige ruimte. Later werden er dwars- of tussenwanden
aangebracht, die de ruimte in twee delen verdeelden, een deel voor de mens en een deel
voor de dieren. Het toevoegen van de schuur in het verlengde van de bouw, dateert pas
uit de laatste eeuwen. De schuur was voorheen, en nu nog steeds, een geïsoleerd
staande paalschuur.
Deze vrij primitieve bouwoplossing heeft een belangrijke rol gespeeld in de
ontwikkelingsgeschiedenis van de landelijke architectuur. Zowel in Vlaanderen als in de
ons omliggende landen werd deze hoeve niet alleen in de lengte uitgebreid, ze gaf ook
aanleiding tot de boerenwoning met losse bebouwing en tot de gesloten hoeve, de
vierkantshoeve, met als kern een breed binnenhof.
De langgestrekte boerdeij is vooral geschikt voor een gemiddeld en klein bedrijf. Ze kan
op de meest spaarzame wijze worden uigebreid, en beantwoordt zo aan de eisen van
een werkelijke economie. In het zeepoldergebied wordt soms een lengte van 50 tot 90
meter bereikt.
Over de oorsprong van dit type is er geen duidelijkheid. Zowel de Keltische als de
Frankische oorsprong worden naar voor geschoven. Als er gekeken wordt naar de
Keltische oorsprong, zien we vooral in Wales, Bretagne en Ierland gelijkenissen.
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Vooral de plattegronden van de boerderijen uit Wales en Ierland tone n zeer grote
gelijkenissen met het Brabants - Kempens type. De wijze waarop de ruimteverdeling
geschiedt, de standplaats van het vee en de voedergang is opvallend gelijkend. Dit is te
verklaren door een expansie van Vlamingen naar deze regio's vanaf de 9de eeuw.
Sommige plaatsnamen verwijzen nog naar onze aanweigheid daar.
De mogelijke Frankische oorsprong is even ongegrond. Niet één theorie geeft
duidelijkheid ontrent deze oorsprong en de begrenzing van het Frankische gebied. Door
archeologisch onderzoek is er wel een reconstructie getekend van het Frankische
hoevetype.
De oorspronkelijk Frankische boerderijtypen zouden te vinden zijn op de zandgronden
van Noord-Brabant, in de Kempen (Antwerpen en Limburg), Wallonië en in Zeeland. De
bouwtrant is sober en vaak zeer bescheiden. Woning, stal en schuur zijn gewoonlijk
naast elkaar gelegen en vormen een langgestrekt geheel met front- of smalle gevelzijde
naar de straat. Al de dienstruimten staan onderling rechtstreeks met elkaar in verbinding,
de ingangen van de woning, de stal en de schuur liggen in de lange gevelzijde. Dit is het
schema van de zogenaamde Frankische boerenwoning.

Het Kempense langgeveltype
De eenvoudigste uitvoering van de langgestrekte bouwwijze komt voor in gebieden waar
het landbouwbedrijf, als gevolg van de onvruchtbaarheid van de bodem, op een lager peil
gebleven is.
Die gebieden omvatten het zandachtige gedeelte van Antwerpen en Limburg, van NoordBrabant (Nederland) en het noordelijk deel van Vlaams-Brabant. Blijkbaar kwam de
langgevelhoeve met schuur voor de 16de eeuw niet voor in de Kempen.

De boerderij van Van De Mierop op Poeleinde in Wortel was één van de mooiste
voorbeelden van een langgevelhoeve met een losstaande schuur. Zoals zoveel andere
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van dit type boerderijen is ze gerenoveerd zonder respect voor het karakter van het
waardevolle geheel. We stonden er naast en keken ernaar.
Dat men hier eeuwenlang bouwde volgens deze ouderwetse vorm heeft vooral met
geologische factoren te maken. In de Kempen, de streek van de kleine bedrijven, nemen
bossen en zandgronden nog een aanzienlijk deel van de bodem in beslag. Slechts door
een langdurige bewerking werden de onherbergzame gronden geleidelijk aan vruchtbare
gronden. De ontginning va n de Kempense zandgronden is vooral het werk geweest van
drie abdijen: Averbode, Tongerlo en Postel.
In de 13de eeuw begon voor de Kempen een bloeiperiode, dat kon echter niet
verhinderden dat op veel plaatsen het ouderwetse landbouwbedrijf tot in de 19de eeuw
onveranderd is blijven bestaan.
Een erg belangrijk onderdeel voor het praktisch gebruik en de veiligheid van het huis de
oriëntatie. De lange voorgevel is gericht naar het zuiden of iets meer naar het oosten.
Die oriëntatie bood een dubbel voordeel: het huis vangt de meeste zon, licht en warmte
en de sluitgevel, een klein vlak van wand en dak, is naar de kwaadaardige westenwind
gericht.
De wind was de grote vijand van het grote met stro gedekte dak. Ook toen men met
pannen begon te gebruiken, bleef men deze oriëntatie veelal aanhouden. De noklijn van
de bouw loopt dus nagenoeg volgens de richting oost-west. Langs de oostkant ligt de
woonpartij, zo was men tegen de wind beschut.
De typisch Kempense boerderij, met haar lichtblauw gekalkte gevels en rieten dak,
behoort tot de oudste en meest ongerepte bedrijfsgebouwen. De oude bouwsels van de
Kempen hebben lemen wanden. De kern van alles is een eiken geraamte dat het dak
draagt en de wanden schraagt. De wand is op te vullen met vakwerk en leem.
Deze bouwwijze noemt men skeletbouw. De constructie kon men uiteennemen en
verplaatsen, wat tot in de 16de eeuw nog het geval was. Bakstenen zijn in gebruik
genomen vanaf de 17de, 18de eeuw. Vooral boerderijen van abdijen, begijnhove n en
kloosters zijn versteend. De lemen of gekalkte buitenafwerking is echter in de loop der
jaren stilletjes aan verdwenen. De boerderijen werden ‘versteend, maar de indeling bleef
behouden.
Bij deze boerenwoning paalt de stalling vlak aan de keuken. De keuken en stal staan
langs binne n met elkaar i n verbinding.
Vroeger stonden de staldieren veelal in kuilen, die zich tijdens de staltijd vulden met
mest. Dit systeem werd potstallen genoemd. Rond oktober werd de mest weggehaald,
waardoor de koeien telkens opnieuw in een brede en lange put terecht kwamen.
In het begin was mest waardeloos, maar toen er steeds meer nood kwam aan bouwland,
werden woeste gronden systematisch door stalmest vruchtbaar gemaakt. Om
hygiënische redenen zijn de meeste potstallen vervangen door een met bakstenen
bevloerde standplaats.
Bij smallere ruimten, zoals hier in de Kempen vaak voorkomt, staan de dieren achter de
stalreipels , afgegrensd met de voederbak. Het geheel is vlakbij de keuken gelegen en
binnen het bereik van de draaibare ketelgalg of draaiboom. De ligging van de voederstal,
van waaruit de koeien gevoederd worden, wordt bepaald door de ligging van de
stalreipels die, hetzij in de lengte, hetzij in de breedte van de stal, of ook hoeksgewijs
kunnen opgesteld zijn. De draaipalen zijn echter, op enkele uitzonderingen na, volledig
verdwenen uit de Kempische hoeves.
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In de leefruimte, die naast de stal is gelegen, wordt het voer voor de koeien bereid en
naar de voedergoot in de stal gebracht door middel van de draaipaal. Bij gebrek aan
vette weiden wordt het vee in de Kempen veelal op stal gehouden en gevoed met warme
soep, een gekookt mengsel van roggemeel, lijmeel en rapen. Hoewel er vaak maar één
zware schouw te zien is, zijn er vaak twee haarden, rug tegen rug in de woning.
De slaapkamers zijn gewoonlijk op het gelijkvloers gelegen, ofwel vormen ze, vooral
vroeger, een paar kleinere vertrekjes onder het laagste gedeelte van het dak. Vroeger
werd de beddekoets al eens in de kamer ondergebracht. Bij welstellende boeren pronkt
ze soms in het midden van de familiekamer op een verhoog va n één trede.
De moos, die dienst deed als keuken, vinden we ofwel in de huiskamer ofwel in de
mooskamer terug. Het is een stenen bank met watersteen afgedekt. De kelders zijn
meestal maar half onder de grond ingewerkt en voorzien van een gewelf. Daarboven ligt
de voutekamer of de opkamer. Deze kamer werd aanvankelijk gebouwd met het oog op
overstromingsgevaar. Daarna is het ook in niet-overstronmingsgebieden gebouwd. Een
half onder de grond gelegen kelder is goedkoper dan een volledig ondergrondse.
Het houden van vee verschafte de mogelijkheid om de vruchtbaarheid van de grond te
verhogen. Naarmate de bodem verbeterde en de akkerbouw meer rendeerde, bracht
men het vee op een kleiner getal terug. Van toen af stelde men meer en meer belang in
de landbouw, wat een nieuwe omvorming en uitbreiding van de hoeve voor gevolg had.
In de Kempen kan men de overgang vaststellen van het langhuis naar een breder
ontwikkelde stalwoning.

De geselecteerde boerderijen
Venneweg 9 - Meer
Bij deze eenvoudige langgevelhoeve
ligt de stal links en het woongedeelte
rechts. Houten lateien boven de ramen
en mechanisch geperste dakpannen
sluiten aan bij het eenvoudig karakter.

Venneweg 11 - Meerle
De hoeve is rijkelijker afgewerkt met
boven de ramen ontlastingsbogen in
witte baksteen, die boven- en
onderaan over de ganse gevel
doorgetrokken is.
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Venneweg 14 - Meer
Vier foto’s van een mooi bewaard geheel op de Venneweg 14. Het woonhuis met stal zijn
net zoals enkele bijgebouwen, naar vorm en indeling zeer typisch voor deze streek.

Hoogeind 62 - Meer
Ook deze hoeve heeft de typische
gecementeerde plint onderaan en bovenaan
een getande kroonlijst, ook al is die hier
gedeeltelijk verborgen achter een recenter
toegevoegde dakgoot.

Meerleseweg 47 - Meer
Deze 20ste-eeuwse langgevelhoeve is
onlangs
gerenoveerd
tot
een
eengezinswoning, waarbij het karakter van
het oorspronkelijke gebouw behouden bleef.
Let ook hier op de ontlastingsbogen in
gekleurde baksteen.

12
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Groot Eysel 37 - Meer
Een prachtig gelegen, goed bewaarde
langegevelhoeve
met
links
het
woongedeelte en rechts de stallen. De
raam- en deuropeningen zijn voorzien
van houten bovenlateien. In de zijgevel
is kan men de aanwezigheid van een
opkamer met onderliggende kelder
duidelijk zien.

Chaamse weg 65 - Meerle
Bij deze boerderij staat de voordeur
centraal tussen de ramen van het
woongedeelte. Links daarvan bevindt
zich de stalling met de stalpoort. De
originele pannen zijn vervangen door
mechanisch geperste pannen. De
dubbel getande fries bovenaan is hier
goed zichtbaar.

Chaamse weg 69 - Meerle
Deze relatief kleine hoeve is recent
van bestemming veranderd. Bij de
renovatie tot eengezinswoning is het
origineel
karakter,
inclusief
het
schrijnwerk en de Boomse pannen,
behouden.

Ulicotenstenseweg 61 - Meerle
Deze hoeve, met de stallen links van
het woonhuis is redelijk authentiek
bewaard. Het houten schrijnwerk en de
Boomse pannen zijn orgineel. Aan de
rechterzijde werd recent een uitbouw
aangebracht die stoort in het geheel.
Op deze plaats een groenscherm
aanbrengen zou het geheel ten goede
komen.

13
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Elsakker 14 - Meerle
De 19de-eeuwse langgevelhoeve is
behoorlijk
authentiek
bewaard
gebleven.
De voorgevel, geflankeerd door de
oude
knotwilgen,
bevindt
zich
momenteel niet meer langs de zijde
van de straat.

Langeberg 44 - Wortel
Bij
de
renovatie
van
deze
langgevelhoeve zijn de karakteristieke
elementen, zoals het kleinhout in de
ramen en de originele dakpannen
behouden.

Katelijnestraat 76 - Hoogstraten
De langgevelhoeve, allicht gebouwd in 1882, is zeer authentiek bewaard. Let op de
gecementeerde plint, de houten lateien boven ramen en deuren en de getande getande
kroonlijst, onder het dak gedekt met Boomse pannen. De sporen van een voormalige
potstal zijn te herkennen in de gedichte poort.
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Zondag 19 oktober

Jaarlijkse najaarsuitstap naar MECHELEN
PROGRAMMA:
voormiddag:
-

koffie bij aankomst

-

vertrek op de plaats waar ooit het Hof van Hoogstraten stond

-

bezoek aan Hof van Savoye, het paleis van Margaretha van Oostenrijk , zowel buiten
als binnen (met o.a. de troonzaal)

-

Wandelen langs historische panden richting museum Schepenhuis. In het oudste
stadhuis van Vlaanderen ontmoet u getuigen uit de gouden eeuw van Mechelen. U
kunt gaan zitten waar de rechters van de Grote Raad zetelden en de middeleeuwse
sculpturen en beelden hun verhaal laten vertellen. Topstukken hier zijn ‘de besloten
hofjes’. Ook de tijdelijke tentoonstelling ‘Mechelse pracht uit Leuven’ geeft ons de
gelegenheid kennis te maken met o.a. een topwerk van M. Coxcie, de Raffaël van het
Noorden.

-

Aansluitend wandeling doorheen het begijnhof tot aan de historische brouwerij Het
Anker waar we als lunch een uitgebreide broodmaaltijd gebruiken en kunnen proeven
van de enige echte ‘gouden carolus’ een bier met eeuwenoude traditie, genoemd
naar de munten geslagen tijdens de regering van Keizer Karel. Het was trouwens dit
biertje dat de keizer na zijn troonsafstand in grote hoeveelheden meevoerde richting
Spanje (Yuste) waar hij zijn laatste dagen zou slijten.

namiddag
- Sint-Janskerk : de Sint-Jansparochie was ooit de parochie van de rijke
leden van de Grote Raad (het opperste gerechtshof van de Bourgondische gebieden)
Dat illustreert het mooie interieur met verfijnd houtsnijwerk van o.a. Lucas Faydherbe
en één van Rubens’ meesterwerken: ‘de aanbidding van de drie wijzen’.
-

Museum: het zotte kunstkabinet : dit pand werd in de zestiende eeuw bewoond
door Mayken Verhulst, de schoonmoeder van Pieter Brueghel de Oude. De getoonde
werken zijn authentiek en omvatten o.a. werk van de Brueghels, Otto Venius, H.
Bosch e.a.

-

Dit centrum voor oude kunst is een onderzoeksinstituut dat zich richt op de studie van
de schilderkunst van de Zuidelijke Nederlanden tussen 1500 en 1650 met een focus
op de satirisch-moraliserende thematiek.

-

In de 16de eeuw werd de Zot of Nar aanzien als een zegen. Vorsten, stadsbesturen en
schutterijen namen een Zot in dienst om lucht te geven aan oplopende spanningen.
De Zot of Nar kon ongestraft vileine kritiek uiten en zorgde voor luidruchtig vertier.

-

Tijdens de rondgang in het museum ontmoet u een groot aantal rare mensen en
monstertjes…..

-

Afsluitend drankje
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Zoals blijkt uit het programma nemen we u graag mee voor een intieme blik in het
hofleven van Margaretha van Oostenrijk maar vooral willen we het belang van onze
eerste graaf ruim in de kijker plaatsen. Nooit eerder en ook nooit meer nadien was de
graaf van Hoogstraten een zo belangrijke speler op het politieke toneel van de
Nederlanden.
Door te zitte n waar zij zaten en rond te lopen waar zij liepen willen we als het ware
getuigen worden van deze boeiende geschiedenis.
Ook kunnen we ons op die manier een voorstelling maken over hoe het er aan toeging in
het kasteel van Hoogstraten. Vergeten we niet dat Margaretha Hoogstraten vaak vereerd
heeft met een bezoek zodat we er logischerwijze van kunnen uitgaan dat deze bezoeken
met de nodige luister en praal werden ingekleurd.
Door een aantal kunstwerken van nabij te bekijken krijgen we inzage in de denk- en
leefwereld van de zestiende-eeuwse mens.
Een korte historische schets om al in de sfeer te komen….

Wie was Margaretha van Oostenrijk? (1480 – 1530)
Reeds als 2-jarige peuter werd zij
door haar vader Maximiliaan van
Oostenrijk ingezet als pion op het
politieke schaakbord. De
spanningen aan de Franse grens
waren opnieuw hevig en
Maximiliaan hoopte dat een
huwelijksgelofte met de 10 jaar
oudere dauphin Charles (de latere
Karel VIII) daar een oplossing voor
was. Het kind werd plechtig
onthaald te Parijs en naar het
Franse hof overgebracht waar ze
tot dertienjarige leeftijd zou
verblijven als toekomstige koningin
en dus ook een aan deze status
aangepaste opvoeding genoot.
Na haar gedwongen terugkeer
naar Mechelen, de ondertussen
koning geworden Charles zag af
van een huwelijk met Margaretha,
werd er al vrij snel een nieuwe
huwelijkskandidaat gezocht en
gevonden. Het zou een
dubbelhuwelijk worden waardoor
het Bourgondisch Huis zijn
Spaanse ambities dichterbij zag
komen :
Margaretha werd uitgehuwelijkt
aan Juan van Castilië en haar broer Filips aan Johanna (later de Waanzinnige genoemd).
Juan en Johanna waren de kinderen van de Katholieke Koningen Ferdinand en Isabella.

Erfgoed Hoogstraten – Nieuwsbrief september 2008

16

Op 5 november 1496 werd het huwelijk tussen Margaretha en Juan per procuratie
(handschoen) afgesloten. Zij was zestien en ging in de Mechelse Sint-Pieterskerk in een
gouden bruidsjurk naar het altaar, alleen. De symbolische consummatie van het huwelijk
vond plaats in het praalbed van het paleis, waarin de vertegenwoordiger van de
bruidegom, de edelman Francisco de Rojas, met ontbloot been moest gaan liggen.
Margaretha zou voor haar man een grote liefde koesteren, zelfs zo passioneel dat deze
er, volgens de legende, snel aan zou sterven.
Zes maanden na hun huwelijk overleed Juan. Margaretha was zwanger en bracht een
dood kind ter wereld.
Op wens van haar vader keerde zij opnieuw terug naar de Nederlanden zodat een nieuw
huwelijk kon geregeld worden. De nieuwe bruidegom zou uiteindelijk hertog Filibert van
Savoye worden, omwille van zijn verwantschap met het Franse koningshuis, de eeuwige
vijand.

Het hof van Savoye
In november 1501 werd het huwelijk per procuratie voltrokken in Dôle (Bourgondië)
Filibert bleek een charmeur te zijn, dol op jagen en dansen, nauwelijks geïnteresseerd in
politiek. Tijdens hun wittebroodsweken genoot Margaretha dan ook met volle teugen van
haar verliefde, speelse echtgenoot.
Door het gebrek aan politieke interesse van haar echtgenoot nam zij al snel de
bestuurlijke touwtjes in handen en ontwikkelde ze zich als een intelligente vrouw met veel
gezond verstand, geïnteresseerd in politiek.
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Ook bleek al snel dat ze grote belangstelling had voor literatuur en kunst. Door haar
impulsen zou later in de Nederlanden de renaissance haar intrede doen.
Het ongeluk was in Margaretha’s leven nooit veraf: tijdens een jachtpartij verloor ze ook
deze echtgenoot na 3 jaar huwelijk. Ze was nauwelijks 25 jaar oud en had al zoveel
persoonlijke ellende meegemaakt dat ze een poging tot zelfmoord deed. Na de dood van
haar geliefde Filibert maakte Margaretha het vaste voornemen nooit meer te huwen. Voor
de rest van haar leven zou ze weduwe blijven en zich in het zwart kleden.
Ze schreef het als volgt neer in een gedicht:
Zolang ik leef, zal mijn hart niet veranderen
Voor geen enkele sterveling, hoe goed en wijs hij ook weze,
Hoe sterk, rijk of edel.
Mijn keuze is gemaakt, er zal geen andere zijn.
Het kan gebeuren dat men erover zal praten,
Maar daarvoor alleen al
zal ik mijn moed niet veranderen
zolang ik leef.
Het weduwschap was ook een bron van macht voor Margaretha. Dankzij dit weduwschap
was ze niet privaatrechterlijk afhankelijk van een echtgenoot en had ze veel meer
autonome beslissingsbevoegdheid dan ze als echtgenote zou hebben gehad.
Zoals reeds gesteld was Margaretha intelligent, had onuitputtelijke energie, voldoende
zelfvertrouwen en gezond verstand, beschikte na haar huwelijken over internationale
contacten en was fel geïnteresseerd in politiek. Ze had bovendien nogal wat politieke
ervaring opgedaan in de periode van haar huwelijk met Filibert van Savoie. In die periode
had ze zich trouwens weten te omringen met competente medewerkers die ze later ook
in Mechelen inschakelde.
Na de dood van haar broer Filips (1506) en na herhaaldelijk aandringen bij haar vader
werd ze benoemd tot procureur -generaal (samen met 4 andere edelen). Pas later zou ze
benoemd worden tot regentes over de Nederlanden. (1508)
Haar politieke opdracht: weerwerk bieden tegen de voortdurende Gelderse aanvallen
vanuit het noorden en het permanente Franse gevaar aan de zuidelijke grens van de
Nederlanden. Ze moest leren functioneren als buffer tussen aartsvijanden Engeland en
Frankrijk zonder té veel oorlogen te voeren met Frankrijk en zonder de goede
handelsbetrekkingen met Engeland te verliezen. Absoluut geen gemakkelijke opdracht.
In 1515 wordt haar neef Karel op 15-jarige leeftijd vervroegd meerderjarig verklaard. Niet
Margaretha maar wel Willem de Croy kreeg beslissingsbevoegdheid. Margaretha mocht
nog enkel lid zijn van de Geheime Raad zonder zelfstandige bevoegdheid wat voor haar
zeer frustrerend moet geweest zijn. Antoon de Lalaing wordt benoemd tot 2 de kamerheer
van Karel. In deze functie behartigde hij de binnenlandse politiek in de Nederlanden.
Na de dood van zijn grootvader, Ferdinand van Aragon, vertrok Karel naar Spanje om
zich tot koning te laten kronen. Willem van Croy vergezelde Karel en Antoon de Lalaing
volgde deze laatste op als minister van Financiën. Vanaf dat moment werd de Lalaing
effectief de belangrijkste man van de regering. Ter illustratie: Margaretha mocht het zegel
van de diplomatieke correspondentie enkel gebruiken na goedkeuring van de Lalaing.
Herhaaldelijk aandringen van Margaretha en haar medewerkers bij haar vader de keizer
om haar vroegere bevoegdheden terug te krijgen bleven zonder resultaat tot in 1519
Vrouwe Fortuna Margaretha’s leven een nieuwe wending gaf. In dat jaar sterft keizer
Maximiliaan onverwacht. Haar neef, Karel, te zeer in beslag genomen door zijn grote
droom, zijn verkiezing tot keizer van het Heilig Roomse Rijk, vraagt Margaretha dan toch
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om opnieuw landvoogdes van de Nederlanden te worden en ditmaal met ruime
bevoegdheden.

Wat was de positie van Antoon de Lalaing in deze periode?
Door de evolutie van een
feodaal stelsel naar een
meer gecentraliseerd
professioneel bestuur
verbreedde ook de functie
van de kamerheer die
Antoon de Lalaing op dat
moment bekleedde. Het
was in elk geval een
vertrouwensfunctie aan de
zijde van de landvoogdes.
Hij mocht haar
vertegenwoordigen, namens
haar onderhandelen en had
ruime inzage in de
diplomatieke
correspondentie. De functie hield tevens het ambt van eerste minister en minister van
financiën in. Deze eer kwam onze graaf van Hoogstraten geruime tijd toe.
Zoals reeds gezegd was Karel ondertussen druk bezig met het verwerven van de
keizerskroon. Om tot keizer gekroond te worden moest Karel er in slagen verkozen te
worden door 7 keurvorsten van het keizerrijk, waaronder zowel geestelijken als
wereldlijken. Karel was uiteraard niet de enige kandidaat en allemaal zetten ze de grote
middelen in zoals geld, chantage, omkoperij, bedrog enz. om hun doel te bereiken.
In de Nederlanden wisten 2 personen hun volledige inzet in succes om te zetten:
Margaretha van Oostenrijk en Antoon de Lalaing. In deze campagne waren veel
sponsors en geldschieters nodig. De Lalaing had zelf veel relaties maar kon ook
profiteren van de invloed en het zeer grote vermogen van zijn vrouw Elisabeth van
Culenborg. Margaretha slaagde erin de Duitse bankiersfamilie Fugger als sponsor aan
haar kant te krijgen. In 1520 werden hun inspanningen bekroond met de keizerskroning
van Karel in Aken.
Het is een onbetwistbaar feit dat in die periode de grote man in Margaretha’s leven en
bewind Antoon de Lalaing was. De vaste teamvorming tussen beiden wekte de
jaloersheid van vele hogere edelen, die zich hierover beklaagden bij de keizer. Karel
berispte Margaretha en gaf haar het bevel rekening te houden met deze lieden. In één
van de brieven van Margaretha, gericht aan Antoon de Lalaing, waarschuwt ze deze
laatste nooit voor lange tijd uit de Nederlanden weg te gaan omdat ze de zaken niet
alleen aankon en zonder zijn adviezen geen grote beslissingen kon nemen. Hun
persoonlijke vriendschap was politiek uitermate belangrijk.
Het belang van de graaf van Hoogstraten mag ook blijken uit het feit dat sommige
stadhouders hun verzoeken rechtstreeks aan de Lalaing richtten, omdat ze hoopten dat
hij zijn grote invloed zou aanwenden bij de landvoogdes. Deze gewoonte bleef bestaan
onder het bewind van Maria van Hongarije, die dit niet tolereerde. Zij wilde uitsluitend
rechtstreeks worden aangesproken en niet via de Lalaing of een andere medebestuurder.
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In 1529 bereikt Margaretha de kroon op haar werk door een duurzame vrede te
onderhandelen met Frankrijk zonder de inmenging van Engeland, de zogeheten
‘Damesvrede’.
Haar politieke ‘tegenspeeltster’ was Louise van Savoie, schoonzus van Margaretha en
moeder van de Franse koning, Frans I.
Na 3 weken van debat met elkaar en met hun raadsleden over elk punt van het akkoord
werd een principieel akkoord bereikt. In de daaropvolgende weken werden de details van
dit akkoord verder uitgewerkt. Eén van de ambassadeurs hiermee belast was Fhilips de
Lalaing, de gewettigde zoon van Antoon. Deze jonge maar zeer succesvolle
vertrouwensman van Margaretha had als opdracht de landvoogdes perfect op de hoogte
te houden van de ontwikkelingen en de nodige suggesties te formuleren in deze delicate
kwesties, die in Parijs verder moesten uitgewerkt worden zoals de teruggave van in
beslag genomen steden, landerijen en goederen. Ook uit deze correspondentie blijkt de
verwevenheid met de familie de Lalaing. Zo vraagt Fhilips Margaretha in één van zijn
brieven toestemming om enkele dagen verlof te mogen nemen om zijn vrouw bij te staan
bij de geboorte van hun kind en het meterschap te willen aanvaarden.
De ‘Damesvrede’ zou Margarethas laatste project worden. Ze overleed in 1530.
Na haar dood in de nacht van 30 november op 1 december bleek Antoon de Lalaing (wie
anders?) haar testamentuitvoerder én op haar uitdrukkelijk verzoek tijdelijk bestuurder
van de Nederlanden.
Hij verzorgde ook de indrukwekkende begrafenisplechtigheid waarbij Margarethas
lichaam volgens haar wil op 3 plaatsen werd bijgezet. Het land werd ondergedompeld in
rouw met 45 dagen klokkengelui.
De Lalaing bleef i nvloed uitoefenen als lid van de Geheime Raad maar zijn grote macht
was wel ten einde. Deze machtige edelman en graaf van Hoogstraten overleed 10 jaar
na Margaretha in 1540, te Gent tijdens de Blijde Intrede van Keizer Karel in deze
opstandige stad.
Margaretha’s hof, Hof van Savoie genoemd, doet vandaag dienst als gerechtshof.
Vanzelfsprekend werden toen bij de inrichting de kostbaarste materialen gebruikt en de
beste vaklui en kunstenaars ingehuurd. Zo zien we in Mechelen net als in de
Hoogstraatse Sint-Katharinakerk heel wat realisaties van het geslacht Keldermans. Ons
bezoek aan Mechelen sluit dan ook mooi aan bij de tentoonstelling die nu in het museum
van Hoogstraten loopt.
Zoals gebruikelijk bij de vorsten had Margaretha historiografen in dienst, die de dagelijkse
verslaggeving neerschreven. Het was een vorm van geschiedschrijving verweven met
antieke cultuur, bijbelteksten en de verbeelding van de schrijver. Het is o.a. die informatie
die ons toelaat binnen te dringen in de leefwereld van het Mechelse hof en in navolging
daarvan in het Hoogstraatse hofleven.
Stof genoeg dus om een meer dan boeiende uitstap te maken. Graag verwelkomen we u
dan ook op 19 oktober 2008 om nog veel meer pittige verhalen te horen over Margaretha
en onze graaf de Lalaing.

Uitstap naar Mechelen
op zondag 19 oktober, vertrek om 8.00 uur aan zaal Pax
leden van Erfgoed Hoogstraten betalen 35 euro, niet leden 40 euro
Inschrijven bij één van de bestuursleden of langs sonia.van.coillie@pandora.be
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Een verslag uit de WG Oude Voetwegen
Gaat het nog wat vooruit met die trage wegen?
Het is een bewogen jaar geweest voor wat zeker één van de bekendste werkgroepen van
onze vereniging is. De trage administratieve en juridische molens in Hoogstraten en
daarbuiten stelden het geduld soms aardig op de proef en ook het gekelderd worden van
het Buurtwegenplan in oktober is hen zwaar gevallen. Daarnaast was het een even
zware dobber dat coördinator Gust Lauryssen besloot een stap opzij te zetten. Het
benijdenswaardige vergadertalent en de legendarische gedrevenheid van Gust hebben
zeker mee de basis gelegd voor de knappe realisaties van de groep; we denken niet in
het minst aan het Stip Stappenpad. Gust blijft echter als erfgoedstrijder actief, enerzijds
als voorzitter van Vzw Het Convent en anderzijds als gangmaker van het Lokaal Comité
van de Smaak. Gust, nogmaals van harte dank voor alles!

Maar wat kwam er nu het voorbije werkjaar zoal aan bod? Een verslagje …
Kwatongen beweren wel eens dat deze werkgroep zich soms te hard opstelt. Toch
kiezen zij meer dan men denkt de weg van de diplomatie. Zo werden Stan Geysen en
Dries Horsten op maandag 16 juni op het stadhuis ontvangen door de schepenen
Haseldonckx (mobiliteit) en Baets (ruimtelijke ordening) en door diensthoofd Harry
Vanderhenst.
Niet dat er nu direct overal een doorbraak zit aan te komen, maar we kunnen toch stellen
dat er alvast op een erg constructieve wijze werd gesproken over verschillende trage
wegendossiers.
Voor het verlengde van het Stip Stappenpad – al verschillende jaren een heikel punt –
werd beloofd dat nogmaals contact zou worden opgenomen met de aangelanden.
Vervolgens werd het goede verloop van het Kozenstraatje (zie verder) besproken. Met
enkele onwettig geplaatste verbodsbordjes aan een trage weg nabij Mariaveld was het
College zelf ook niet blij en ze stelden voor dat ze een aanmaning zouden schrijven om
de boel op te ruimen. Lea Fransen uit Wortel had ons aangegeven dat de vroegere
verbinding tussen de 2 straatjes ‘Polder’ aldaar, al enige tijd verdwenen was. Jammer,
want het zou een korte en mooie verbinding van Wortel met het speelbos in de Kolonie
geven. Het College was hiervan niet op de hoogte, maar ze beloofden het zeker te
onderzoeken.
Tot slot ging men nog akkoord met het
voorstel van onze werkgroep om het
resterende deel van de Kampweg, die
ooit gedeeltelijk werd afgeschaft, van
bordjes te voorzien, zodat wandelaars
weten waar ze wel en waar ze niet
mogen wandelen. En dan nu alleen nog
hopen dat deze vele mooie woorden
ook in daden worden omgezet …

?
De slotgracht van dit omstreden ‘kasteel’
werd destijds pal op de Kampweg gegraven, die daarop door één van de vorige Colleges werd
afgeschaft, dit ondanks veelvuldig protest. Op vraag van onze werkgroep zullen de nog
resterende paden er binnenkort met bordjes aangegeven worden.
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Nu, soms blijkt overleg alleen ook niet te volstaan. Dat was het afgelopen jaar ook zo bij
het Kozenstraatje in Meer, een feitelijke buurtweg die al zeker 80 jaar de Donkstraat met
het dorp verbindt. In mondeling akkoord met de buren werd dit pad sinds enkele jaren ’s
nachts afgesloten door een aangelande, dit ter preventie van inbraak in zijn zaak. Toen
hij zijn zaak echter stopzette, sloot hij het pad ook overdag af. Op vraag van enkele
buurtbewoners klaagde de werkgroep dit aan bij het gemeentebestuur. Pas na
verschillende mails en brieven, kregen we te horen dat het College beslist had dat de
eigenaar het Kozenstraatje tijdens de daguren moest openstellen. Onvoldoende, want
een feitelijke buurtweg is een openbare weg die dag én nacht moet openblijven. Over de
Vrijheid ga je ’s nachts toch ook geen poorten zetten? En ook incorrect, want het is nooit
een College dat over het afsluiten van een buurtweg mag beslissen, maar enkel de
gemeenteraad. En als er al tot (gedeeltelijk) afsluiten zou worden overgegaan, dan is het
de gemeente die de sleutel moet beheren en niet de eigenaar.
Eén van de buurtbewoners, mevrouw
Eelen, was het Echternachtempo van dit
dossier intussen meer dan beu en ze
stapte op ons aanraden naar de
Vrederechter. Wij leverden de nodige
achtergrondinformatie en we stonden
haar bij, maar het mag ook wel eens
gezegd worden dat de moed van deze
dame, een kranige 80-plusser, echt wel
respect verdiend. En ook resultaat heeft
opgeleverd, want de Vrederechter bracht
de partijen tot een verzoening waarbij het
Kozenstraatje nu ook ’s nachts open
moet blijven.

?
Door een samenwerking van één van de
buurtbewoners met onze werkgroep werd
bekomen dat het Meerse Kozenstraatje
voortaan dag en nacht terug open is.
Kort voor de zomer werd de werkgroep dan gecontacteerd door het Minderhoutse
schoolbestuur. Zij waren bezorgd over een veelgebruikte trage weg, die de school in de
Witherenweg met het dorp verbindt. Ernaast zou verkaveld worden en men was bevreesd
voor een inname van he t pad. Onze werkgroep onderzocht de zaak en noteerde dat de
bouwheer het pad zoals het hoort ook vrij hield. De Minderhoutse school was uiteraard
opgetogen met dit nieuws en ze bedankten ons voor onze snelle bijstand.
En nu we het over schoolomgevingen hebben, kunnen we u met enige trots melden dat
onze werkgroep in juni ook gecontacteerd werd door de Vlaamse Stichting voor
Verkeerskunde (VSV, opvolger van het BIVV). In samenspraak met stadsbesturen en
schooldirecties
stellen
zij
zogenaamde
‘schoolbereikbaarheidskaarten’
en
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‘knelpuntenkaarten’ op, om leerlingen en hun ouders aan te geven hoe zij veilig naar
school kunnen fietsen of wandelen.
De stichting is zich ten volle bewust van de rol die trage wegen in de verkeersveiligheid
kunnen spelen en waar mogelijk proberen zij die trage wegen dan ook in hun kaarten te
verwerken. Vanuit de werkgroep maakte Maartje Siebelink een knap dossier op, met
enkele korte en veilige trage wegen per deelgemeente. Tegen dat deze nieuwsbrief
verschijnt, zal de kaart wellicht in druk zijn om dan in het begin van het schooljaar onder
duizenden leerlingen verspreid te worden.
Om af te sluiten kunnen we u nog melden dat de werkgroep ook betrokken werd in de
aanleg van de parking (o.a.) voor de nieuwe IKO in de Buizelstraat. Mede door onze
tussenkomst blijven zowel voetweg 24 van de atlas, alsook het verlengde van de
Vossengang richting Jan Van Cuyckstraat, volledig behouden en worden ze zelfs beter
aangelegd.
We durven gerust toegeven dat we liever met straffere zaken naar buiten wilden komen,
zoals de heropening van het verlengde van het Stip Stappenpad bijvoorbeeld, of de
heropening van het pad tussen de Heilig Bloedlaan en de Achtelsestraat. Ook daaraan
wordt gewerkt, wees gerust. Maar in afwachting van een (hopelijk) succesvol resultaat
aldaar, zijn we blij dat we het afgelopen jaar elders toch al enkele kleine successen
hebben kunnen boeken.
De Werkgroep Oude Voetwegen bestaat uit Stan Geysen, Maartje Siebelink, Piet Van
Deun en secretaris Dries Horsten. Meer info bij deze laatste op 03/314.57.24 of
horstendries@hotmail.com. (dh)

?
Bovenstaande
foto
van
het
Stip
Stappenpad werd destijds door ons
gebruikt op de folder en de affiche van
onze studiedag. Onlangs verscheen de
foto ook in een boek van VormingPlus
Kempen over stiltegebieden. Ernaast
stond ook een tekst waarin onze
werkgroep als een belangrijke speler op
dit vlak werd erkend.
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Setwinst in de ’s Boschstraat - Maar het wordt nog een spannende match
Zoals u de afgelopen jaren misschien in De Hoogstraatse Maand al las, is er heel wat te
doen geweest rond een verkavelingsaanvraag in de Hoogstraatse ’s Boschstraat.
Voor u, leden van Erfgoed Hoogstraten vzw, zetten we alles graag nog eens op een rijtje.
In 2006 legde ondergetekende voor Erfgoed Hoogstraten de zeven Provinciale
Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (PRUPs) op de rooster. We besloten ook enkele positieve
opmerkingen te uiten, maar vooral de afbakening van het kleinstedelijk gebied en het
PRUP Leemstraat boezemde ons veel angst in. Door dit laatste zou het mooie weilandmet-knotwilgen tegenover Flor Verschueren in de ’s Boschstraat van landbouw- naar
bouwzone worden omgezet. In 2004, naar aanleiding van het Gemeentelijk Ruimtelijk
Uitvoeringsplan (GRSP), hadden we reeds op de waarde van de Markoevers gewezen.
(Het regelmatig terugkerende verwijt ‘dat we te laat waren’ klopt dus absoluut niet.)
En in 2006 dienden Erfgoed en ikzelf dus andermaal bezwaar in en met ons nog een
zestal andere personen of instanties. Helaas legde de provincie al deze bezwaren naast
zich neer, amper gemotiveerd, en op de diensten werd ons nooit verteld dat we nog naar
de Raad van State konden, waardoor we onze zaak dus als afgesloten beschouwden. Dit
is wellicht de enige steek die we lieten vallen, niet met kwaad opzet, maar omdat we toen
nog echte leken waren in de wereld van de juridische procedures.
Toen eigenaar CW Vastgoed in het zomerverlof van 2007 een eerste
verkavelingsaanvraag indiende, besloten we de handen in elkaar te slaan met enkele
buurtbewoners, met Vzw De Laermolen en met Natuurpunt Markvallei. En dat was nodig,
want tegen zo’n draak van een dossier moest stevig gestreden worden. Er zouden zelfs
stukken van de aangrenzende landbouwzone bij de tuinen worden gevoegd, stel u voor
… In totaal kwamen 48 bezwaarschriften binnen alsook een petitie met meer dan 450
ondertekenaars.
Toen echter een andere, maar vergelijkbare verkaveling van de eigenaar in De Beemden
werd teruggefloten door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar, besloot CW
Vastgoed haar aanvraag voor de ’s Boschstraat zelf terug in te trekken. Een half jaar
later, midden in de drukke eindejaarsperiode, kwam dan een nieuwe aanvraag, waarbij
de tuinen in landbouwzone er op papier werden uitgehaald. Wellicht had men gehoopt
dat het hevige protest nu wel wat geluwd zou zijn, maar niets was minder waar: liefst 73
bezwaarschriften werden binnengebracht op het stadhuis.
Maar het College leek wel met het hoofd door de muur te willen. De 73 bezwaarschriften
werden op haast lachwekkende wijze weerlegd en op 7 april 2008 werd het dossier
goedgekeurd. Eén kleine pleister op de wonde was daarbij de voorwaarde die door onze
eigen stedenbouwkundige ambtenaar werd toegevoegd: de grens van de bouwzone en
de landbouwgronden moest met een afsluiting worden afgebakend. Akkoord, zo’n draad
is nu ook niet zo mooi, maar hij kon wel voorkomen dat de achterliggende
landbouwgronden, eigendom van de projectontwikkelaar, bij de tuinen zouden worden
gevoegd. Dit risico was reëel, althans ons leek het niet te geloven dat men met tuintjes
van 6 m genoegen zou nemen.
In de wandelgangen vernamen we dat de verkavelaar zeer boos naar de stadsdiensten
was getrokken om wille van deze voorwaarde. En wat gebeurde? Op 25 april 2008 trok
het College de vergunning terug in, om ze te vervangen door een gelijkaardige, waarin
het punt van den draad werd vervangen door de bepaling ‘dat er geen afsluiting mocht
komen om de zichtrelatie te beschermen’. Over de zichtrelatie van de vele wandelaars
die van de Bosuil richting stad wandelen, werd met geen woord gerept …

24

Erfgoed Hoogstraten – Nieuwsbrief september 2008

?
De geplande
verkaveling in de
’s Boschstraat
werd door de
Provinciale
Deputatie
teruggefloten, na
een beroep door
zowel de
plaatselijke
actiegroep als
door Groen!HOOP. Maar of
uitstel ook afstel
is?
Door de niet te onderschatten impact van deze wijziging, ging het volgens ons eigenlijk
om een nieuwe vergunning. Maar voor deze ‘nieuwe vergunning’ werd geen nieuw
openbaar onderzoek ingesteld. En normaliter had deze vergunning van 25 april ter
plaatse meteen moeten worden uitgehangen, maar het duurde tot 23 mei eer dit effectief
gebeurde. In de vergunning stond ook dat de bezwaarschriftindieners verwittigd zouden
worden van de wijziging, maar dat is tot op de dag van vandaag zelfs helemaal niet
gebeurd. Niet bepaald correcte communicatie …
Ook was daardoor de termijn om beroep aan te tekenen bij de Bestendige Deputatie
haast overschreden. Toch konden zowel de actiegroep ’s Boschstraat als
oppositiepartijen Groen!-HOOP nog net op tijd tegen beide aanvragen in beroep te gaan
bij de Bestendige Deputatie (De actiegroep ging eerder ook al in beroep bij de Raad van
State tegen het op 25 februari 2008 door de gemeenteraad goedgekeurde wegentracé).
Dinsdag 8 juli werden delegaties van beide groepen, alsook afvaardigingen van de
verkavelaar en de stad Hoogstraten, op de provincie ontvangen. Dinsdag 12 augustus
kregen zij allen een schrijven waarin de Deputatie stelde dat de vergunning vernietigd
zou worden.
Bij de actiegroep reageert men voorzichtig positief: “We zijn uiteraard blij met de
vernietiging, maar beseffen dat er altijd nog een nieuwe aanvraag kan komen. We
rekenen echter op onze bestuurders, dat zij hun les geleerd hebben en dat zij het niet
meer zover laten komen. Het is immers niet omdat een zone bouwzone is, dat er ook
gebouwd moet worden. Verder valt de zone sinds 25 juli jl. ook in de voorlopig
vastgelegde ankerplaats (cfr. vorige Nieuwsbrief).
En is goed bestuur verder ook niet het in vraag stellen van genomen beslissingen? Een
individu kan weinig tegen een bestaand prup beginnen, maar een stadsbestuur of
provinciebestuur kan, als de goede wil er is, wel procedures opstarten om een ruimtelijk
plan te herzien. De politici die daar echter de moed voor hebben, krijgen van het
actiecomité een mooi standbeeld.”
Wie de zaak van de ’s Boschstraat graag op de voet volgt, gaat best regelmatig kijken
naar de blog die erover werd opgestart: http://prupverdorie.web-log.nl/. (dh)
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Verslag uitstap kasteel van Loenhout
Op zondag 1 juni 2008 waren we te gast op het kasteel van Loenhout. Onder de
aimabele en vakkundige leiding van onze gids Frans Aertsen, zoon van de huidige
eigenaars, werd onze leden een wandeling aangeboden doorheen het domein en de
geschiedenis van dit mooie slot.
Een flink opgekomen aantal erfgoedleden en een meer
dan prettig voorjaarszonnetje zorgden samen met het
mooi gebrachte verhaal voor een erg aangename
middag.
Dat we in Loenhout een kasteel en geen ruïne konden
bezoeken heeft alles te maken met de gedrevenheid
van de familie Aertsen.
Al meer dan 40 jaar vecht en werkt dit kroostrijke gezin
van vader en moeder Aertsen voor het herstel en het
behoud van de gebouwen en het park. Het is en blijft
vaak moeilijk balanceren tussen kiezen voor modern
comfort en verantwoorde monumentenzorg. Dat deze
familie uitstekend geslaagd is in deze opdracht konden
we met eigen ogen aanschouwen. De spontane
reacties van bewondering vanuit het publiek, na afloop
van de wandeling, zullen hopelijk een blijvende
motivatie zijn om door te gaan. We wensen vanuit de
vzw Erfgoed Hoogstraten de ganse familie Aertsen
nog heel veel succes toe.

Frans Aertsen

Een korte beschrijving van het kasteel
Bij toeval werd onder de tekeningen van de bekende architect Jan Peter Van Baurscheit
de Jongere, die in het Vleeshuis te Antwerpen worden bewaard, een ontwerptekening
van de voorgevel van het kasteel van Loenhout teruggevonden.
Voorheen
werd
de
tekening
verkeerdelijk als een ontwerp voor het
Huis van Susteren (nu Koninklijk
Paleis op de Meir) beschouwd. Het
vooraanzicht van het kasteel van
Loenhout beantwoordt ten volle aan
deze tekening.

Koninklijk Paleis
Voorheen Hotel van Susteren
Meir, Antwerpen
Het ontwerp onderscheidt zich echter wel van de andere door Van Baurscheit ontworpen
gevels door de aanwezigheid van 2 kleine achtkantige hoektorentjes, links en rechts van
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het gebouw. Naar alle waarschijnlijkheid zijn deze torens geen restanten van een vroeger
ter plaatse bestaand imposant feodaal kasteel. Dit kasteel bevond zich wel in de buurt;
men kan er nog enkele sporen van aantreffen.
Dat van Baurscheit niet de eerste de beste was bewijzen de belangrijke opdrachten die
deze architect in de wacht wist te slepen zoals het reeds genoemde hotel van Susteren,
het stadhuis van Lier, en het Osterrieth herenhuis langs de Meir in Antwerpen.
Het kasteel van Loenhout is op
een U-vormig grondplan gebouwd.
Het telt twee bouwlagen met
daarop zadeldaken, bedekt met
leien,
waarin
dakkapellen
voorkomen.
Het gebouw werd hoofdzakelijk in
baksteen opgetrokken. De bovenen onderdorpels van de vensters
zijn in arduin, de hoekblokken in
zandsteen.
Osterrieth -herenhuis
Meir, Antwerpen
Zoals reeds gezegd zijn de twee achtkantige hoektorentjes, die tegen de zijmuren zijn
aangebouwd en afgedekt zijn met tentdaken, opmerkelijk te noemen. Van op enige
afstand gezien maken ze visueel deel uit va n het vooraanzicht van het kasteel.
Zoals u kan zien op de tekening en de foto wijkt de
centrale partij van de voorgevel zeven meter
achteruit ten opzichte van de twee zijvleugels. Ze
bestaat uit drie traveeën die boven de kroonlijst in
het midden bekroond worden door een omkaderde
oculus, met aan weerzijden breed uitlopende
siermotieven eindigend op een kleine voluut.
Om de inkomdeur te bereiken moet men eerst langs
een paar treden om op een terras te komen en
vervolgens bij de ingang opnieuw een vijftal treden
bestijgen
om
op
het
niveau
van
de
benendenverdieping te komen.
Stadhuis van Lier

De twee vooruitspringende gevels vertonen elk twee traveeën, waarin telkens, beneden
en boven, twee eenvoudige rechthoekige vensters voorkomen. Ze hebben hetzelfde
formaat als alle andere vensters van het kasteel.

Een korte beschouwing i.v.m. de restauratie
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Nadat de Duitsers, na WO II, vertrokken waren uit het kasteel, bleef er van het interieur
en mooie meubilair bijna niets meer over. Ook de daaropvolgende bewoners hebben
weinig gedaan voor het herstel van het kasteel. Enkele waardevolle plafonds, wat
sporadische lambriseringen en een trap waren ongeveer het enige met erfgoedwaarde
dat er overbleef.

J.P. van Baurscheit de Jonge.
Ontwerp van de voorgevel van het
Kasteel van Loenhout.
Pentekening
Museum Vleeshuis, Antwerpen

Om het kasteel gebruiksvriendelijker te maken waren enkele drastische ingrepen
noodzakelijk. Zo werd de trap verplaatst naar de inkomhal zodat er ruimte ontstond voor
o.a. een toilet. Gelijkvloers werd ook een keuken aangebracht en op de eerste verdieping
een badkamer. Ook moest er verwarming worden aangebracht.
Zonder de aanbreng van dit modern comfort zou het leven op een dergelijk kasteel niet
meer mogelijk zijn. Zo zorgde de nieuwe trap voor een betere circulatie naar de kamers.
Zowel trap als overloop zijn vervaardigd uit beton. Voor de nieuwe balustrade lieten de
eigenaars zich inspireren door enkele stijlboeken. De uitvoering va n dit werk werd
toevertrouwd aan de Wortelse smid Sommen. Deze heeft er meer dan een jaar aan
gewerkt.
Voor de afwerking van de ruimtes is er geen rekening gehouden met bestaande of oude
kleurstellingen.
De buitenzijde van het kasteel is enkel gereinigd. Hoewel de meeste kastelen en hotels
uit die periode waren bepleisterd of een gevelafwerking in natuursteen hadden, zijn hier
nergens sporen van terug te vinden. Mogelijks is het nooit uitgevoerd of in een vroegere
fase van alles ontdaan. Een blik op de ontwerptekening van de architect, bewaard in het
Vleeshuis in Antwerpen, maakt
duidelijk dat er oorspronkelijk een
bepleistering voorzien was. (zie
tekening) Door de afwezigheid van
een afwerkingslaag zijn oude
bouwsporen zichtbaar.
Om het klimaat binnen optimaal te
houden zijn enkele jaren geleden
alle houten ramen vervangen door
isolerende ramen met dubbele
beglazing.
Ook het dak en dus ook de zolder
zijn geïsoleerd. Zij vormen bij uitstek
de intieme plek waar de vele
familiefeesten doorgaan.
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Leden schrijven
Ankerplaats kasteel Hoogstraten (1)
Geachte Vrienden Erfgoed Watchers,
Met stijgende interesse heb ik het artikel “ Het kasteel van Hoogstraten als Ankerplaats
gelezen”. 35 jaar lang was die omgeving immers onze biotoop!
Bij “situering” moest ik toch even slikken. Ik citeer “ de ankerplaats bevat dan drie
beschermde monumenten : Het Withof(1976) De Laarmolen (1998) en het kasteel van de
heren van Hoogstraten beschermd in 2002 “
Het is voor iedereen duidelijk dat je een geklasseerde windmolen (1970) niet mag
afbreken, maar hem vergeten te vernoemen in het landschap is m.i. even erg!
De Salm-Salm molen is rijk aan geschiedenis. Behoort sinds de gekende Hoogstraatse
geschiedenis ( 1381) als belangrijkste banmolen bij het kasteel van de heren van
Hoogstraten. Niet zomaar was in 1970 de windmolen het eerste geklasseerde profaan
monument van Hoogstraten!
Duizenden mensen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om de molen van
binnen te bezoeken,de culturele activiteiten ,vergaderingen en vieringen van culturele
gezelschappen niet te na gesproken.
Bovendien merkt Landschappen en Monumenten op dat twee molens op loopafstand van
elkaar, een wind en een watermolen, zelden voorkomen in hetzelfde landszchap
Ik hoop dat het niet vermelden van de Salm-Salm molen berust op vergetelheid. Toch
geen opzet zeker ?
Nu ja, toch zou ik willen vragen deze uitschuiver in een volgende nieuwsbrief recht te
zetten en de 274 erfgoed vrienden leden vollediger en juister te informeren .
U bij voorbaat van harte dankend tekenen wij met vriendelijke groeten,
Harry en Lena Van der Pas.

nota van de redactie
Bij het ontwerp van de “Ankerplaats kasteel Hoogstraten hoort een plan met de
afbakening van het gebied, die als volgt beschreven wordt:
“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”.
Het zal u trouwens opgevallen zijn dat, naast de Salm-Salm molen, ook het als
Werelderfgoed erkende begijnhof niet genoemd wordt, misschien omdat beide
monumenten buiten het afgebakende gebied liggen. Erfgoed Hoogstraten zal zich
inspannen om het gebied uit te breiden en, indien dit om welke reden dan ook niet (meer)
mogelijk is, de afkening van het gebied als volgt aan te passen:
[…] In de landschapsatlas ligt de ankerplaats dan in de onmiddellijke omgeving van
Wortel-kolonie, een beschermd landschap, de als monument beschermde Salm-Salm
windmolen en het begijnhof van Hoogstraten, dat ingeschreven is op de lijst van het door
Unesco erkende Werelderfgoed. (red)
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Leden schrijven
Ankerplaats kasteel Hoogstraten (2)
Dag allemaal,
Ik ben oprecht blij dat er vanuit het erfgoedbestuur nu toch stappen worden gezet in
verband met de Markvallei.
In het verleden, voorafgaand aan de opening van het Stip Stappenpad en bij de
evaluaties van de prups, vond ik die aandacht dikwijls onvoldoende, vaak moest onze
werkgroep Voetwegen daar alleen aan het zeel trekken.
Dit lijkt me een stap in de goede richting, alleen misschien in toekomstige publicaties ook
het Stip Stappenpad vermelden, een historische voetweg die haast even oud is als de in
de tekst genoemde monumenten? 'Ken uw klassiekers' of 'Noblesse oblige', weet u wel.
Ook een beetje jammer dat we met de WG Voetvegen dit keer geen seintje kregen in
verband met de Nieuwsbrief, we hadden nog een leuk succesje te vieren aan het
Kozenstraatje en ook de Cecilia-wandeling was misschien een foto met onderschrift
waard.
Veel succes met de bescherming.
Dries Horsten
nota van de redactie
Wat het Stip Stappenpad betreft zullen we er bij de bevoegde instanties op aandringen
om deze belangrijke voetweg te vermelden.
In verband met de nieuwsbrief het volgende: in elke werkgroep is er iemand die het
bestuur vertegenwoordigd zodat we van mening waren dat de communicatie langs die
weg zou verlopen? Hoe dan ook onze verontschuldiging. In de toekomst zullen de
Nieuwsbrieven van onze vereniging op vaste data verschijnen, zodat het
communicatieprobleem uit de wereld is.

Nieuwsbrief
Ik wilde even laten weten onder de indruk te zijn van de inhoud van de Nieuwsbrief.
Goede artikelen en constructieve ideeën. Pluim voor u allen en voor voorzitter Frans
Horsten. Ook het plan voor de Werkgroep Monumenten zal toch zeker winst opleveren !
Proficiat
Ans Guns
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Leden schrijven
Wordt er gebouwd in den akker?
De Markvallei tussen Wortel en Minderhout blijft voor beroering zorgen. Is het niet de
brug aan de Laermolen, dan is het wel de verkaveling aan de ’s Boschstraat die de
gemoederen hoog doet oplopen. Wat velen niet weten, dat is dat er al enige tijd een
procedure loopt om het bewuste landschap als ‘ankerplaats’ te erkennen, hetgeen je zou
kunnen omschrijven als een lichtere variant van een beschermd landschap. Kenners
vinden het niet meer dan logisch dat men met bouwvergunningen en verkavelingen
aldaar zou wachten tot het ankerlandschap voltooid is. Het Hoogstraatse stadsbestuur
lijkt helaas niet over het nodige geduld te beschikken, zo is gebleken uit de recente
bouwvergunning die afgeleverd werd voor de nabije omgeving van het charmante
kappelletje van O.L.V. in den akker.

Bij de foto : In dit plaatje zou dus gebouwd mogen worden: aan de rechterkant, net
voorbij de betonnen paal om precies te zijn. De eerste kapel werd hier al in de 15de eeuw
gebouwd, midden in de akkers tussen het Withof en de Sint-Clemenskerk. In de loop van
de 20ste eeuw verschenen er in de buurt al wel wat huizen, maar vooral vanuit de
Witherenweg en het Withof (foto) is het uitzicht al die jaren opmerkelijk ongeschonden
gebleven. Maar op 18 juli jl. leverde het College van Burgemeester en Schepenen dus
een bouwvergunning af die dit zicht danig dreigt te ontsieren. Daarbij legde het College
een duidelijk negatief advies van haar eigen stedenbouwkundige ambtenaar zomaar
naast zich neer.
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In januari 2008 wordt een eerste bouwaanvraag ingediend voor de grond achter het
kleine huisje dat achter de kapel staat. Omdat de grond tot een vroegere verkaveling aan
de Castelréweg behoort, is er geen openbaar onderzoek nodig.
De stedenbouwkundige ambtenaar van onze op dit vlak ontvoogde stadsbestuur
formuleert niettemin een negatief advies, omdat men door te bouwen langs Withof, in
feite een zijstraat van de Castelréweg, een tweede bouwlijn zou creëren, hetgeen
volgens de ambtenaar ‘in strijd is met een goede ruimtelijke ordening’.
Ook Onroerend Erfgoed Antwerpen – het vroegere Monumenten & Landschappen –
formuleert een duidelijk negatief advies, waarin o.a. ‘de authentieke omgeving van de
kapel en het landelijke gebied langs de straat Withof’ ter sprake komen. Het
Schepencollege volgt beide adviezen en keurt de aanvraag niet goed.
Op 26 mei 2008 arriveert dan een ‘heraanvraag’ op het stadhuis. De stedenbouwkundige
ambtenaar adviseert andermaal negatief, maar vanuit Onroerend Erfgoed komt er op 2
juli nu wel een gunstig advies, met als verantwoording ‘dat de aanvraag buiten de
ankerplaats Kasteel van Hoogstraten valt’.
Daarop keurt het College van Burgemeester en Schepenen de aanvraag op 18 juli ook
goed. Merkwaardig, zo zeggen de tegenstanders, want navraag in Brussel leert dat de
grenzen van de ankerplaats pas op 25 juli werden vastgelegd en dan nog slechts
voorlopig! Hoe kan een stadsbestuur zich op 18 juli beroepen op een beslissing die pas
een week later wordt genomen? Bovendien is er aan de ‘authentieke omgeving van de
kapel en de landelijkheid van de straat Withof’ waarvan sprake in het eerste advies
inmiddels toch niets veranderd, dus vanwaar die bocht van Onroerend Erfgoed?
Slechts 20 dagen is er tijd om te reageren op dergelijke vergunning. Op de Bestendige
Deputatie van de provincie komen uiteindelijk 3 beroepschriften binnen. Eén van
Onroerend Erfgoed Antwerpen, waar men nu blijkbaar toch weer bezwaar heeft, één van
een buurtbewoner en één van ondergetekende. Van deze laatste twee – beiden lid van
Erfgoed Hoogstraten – kennen we de inhoud van de dossiers. Als voornaamste argument
komt de authentieke omgeving van de kapel ter sprake, onder het motto dat de waarde
van een monument mede bepaald wordt door de omgeving ervan.
Voor de kapel is dit zo mogelijk nog meer dan elders, aangezien de hele
ontstaansgeschiedenis – een rechtstreekse verwijzing naar de akker uit het evangelie
van Mattheüs 13 – aan de akkers rondom kan worden opgehangen. De straat waarlangs
gebouwd zou worden is nu een betonbaan, maar staat ook in de Atlas der Buurtwegen
als voetweg 18, Kapelweg genaamd. Samen met de Beemdweg en het Stip Stappenpad
verbindt deze trage weg maar liefst 5 monumenten met elkaar: de Sint-Clemenskerk, de
kapel, het Withof, de Laermolen en het kasteel.
Het zicht dat al eeuwenlang bestaat wanneer je de kapel nadert vanuit deze ‘Kapelweg’
is daarbij absoluut uniek.
Verder staat de kapel met de voorliggende dreef op het gewestplan ingetekend als
‘woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde’. De weide naast de
bouwgrond staat erop als ‘landschappelijk waardevol agrarisch gebied’ en daar begint
ook de ‘ankerplaats’ waarvan sprake in de inleiding. En precies op de luttele meters
tussen deze 2 waardevolle gebieden zou het huis gebouwd worden.
Tot slot blijft er het stedenbouwkundige argument dat men hier een 2de bouwlijn ten
opzichte van de Castelréweg zou creëren.
Andere perceeleigenaars, die niet aan een zijstraat huizen, hebben ook niet de
mogelijkheid een tweede woning in de tuin te bouwen. De aangevraagde vergunning mag
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dan volgens de letter van de wet net in de bouwzone langs de Castelréweg vallen,
bouwen la ngs de zijstraat Withof is naar de geest van de wet bouwen in het agrarische
gebied tussen het Withof en de kapel.
Voor alle duidelijkheid: het bestuur van Vzw Erfgoed Hoogstraten heeft besloten zich niet
in deze netelige kwestie te mengen en tekende dan ook géén beroep aan. Enkele van
haar leden, waarbij ondergetekende, besloten dit dus wel te doen, in eigen naam dan
wel.
“Ik heb absoluut niets tegen de aanvrager in kwestie, maar op de plaats die zij verkiest
kan echt niet gebouwd worden, omdat het de omgeving van de kapel én de grens van de
ankerplaats te zeer zou ontsieren.
Daarnaast vind ik dat een stadsbestuur de moed zou moeten tonen om het algemeen
belang van zo’n site boven het individuele belang van haar bouwende burgers te stellen.
Dat is hier zo, dat is ook op de Vrijheid zo en eigenlijk overal.
Dan is er de bocht van Onroerend Erfgoed Antwerpen die ik op zijn minst merkwaardig
blijf vinden. En tot slot is er het feit dat Erfgoed Hoogstraten niet in beroep wenst te gaan.
Ik kan voor een stuk begrijpen dat men de relatie met het stadsbestuur niet wil verzuren,
vlak voor de gemeenschappelijke erfgoedcommissie van start gaat, maar als volbloed
erfgoedman kon ik een dossier als dit toch niet zomaar laten passeren.”
Dries Horsten
nota van de redactie
Iets meer dan 24 uur voor de deadline waarop men eventueel in beroep kon gaan,
vernam het bestuur – in volle vakantieperiode – dat er voor het betrokken perceel een
bouwvergunning afgeleverd was. Na overleg besliste het bestuur dat er te weinig tijd was
om het dossier grondig te bestuderen en eventueel een degelijk dossier voor een
beroepsprocedure samen te stellen. Als bestuurder kan je nu eenmaal minder kort op de
bal spelen dan als individu, al was het maar omdat er overleg nodig is omdat je als
bestuurder een vereniging met enkele honderden leden vertegenwoordigt.
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