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

vzw erfgoed hoogstraten
Beste leden,
Het werkingsjaar 2012 komt duidelijk op kruissnelheid met een geslaagde Algemene
Ledenvergadering eind februari en de druk bijgewoonde lezing van midden maart te Wernhout. U
verneemt er verder in deze nieuwsbrief meer over en foto’s van beide activiteiten staan intussen
trouwens op onze website.
Het was jammer dat we op de ledenvergadering moesten aankondigen dat Jef Michielsen zijn
bestuursmandaat neerlegt, maar hij moet nu eenmaal bepaalde keuzes maken en hoopt op deze
manier meer tijd te kunnen vrijmaken voor onze werkgroep Oude Voetwegen. Ik wil Jef langs deze
weg bedanken voor zijn gewaardeerde bijdragen in de Raad van Bestuur van onze vzw.
Een activiteit waar we naar kunnen uitkijken is de herdenking van de Hoogstraatse slachtoffers van
de Tweede Wereldoorlog en de voorstelling van de daaraan gekoppelde publicatie op 21 april
2012. Toen burgemeester Van Aperen me twee jaar geleden vroeg om mee te werken aan een
blijvende herinnering aan deze omgekomen dorpsgenoten, kon ik niet voorzien dat het zo’n
omvangrijk project zou worden. Hoewel ik zelf het onderzoek heb gecoördineerd en de tekst van
het boek voor mijn rekening heb genomen, keek ik er toch van op dat er uiteindelijk meer dan 100
mensen een bijdrage te hebben geleverd. Als initiatiefnemers, leden van de redactie, interviewers
en ooggetuigen of omdat ze bijkomende informatie en/of illustraties aanbrachten. Uiteraard wil ik
iedereen van harte bedanken voor hun vele puzzelstukjes en in het bijzonder de andere betrokken
leden van onze vereniging: Ivo Bovend’aerde, Luc Cox, Paul Fockaert, Stan Geysen, Leo
Hermans, Frans Horsten, Josée Verbreuken en Dirk Willemse.
Ook de volgende maanden staat er natuurlijk een en ander op het programma voor onze vzw,
maar daarvoor verwijs ik naar het overzicht verderop. Hou eveneens de website in de gaten voor
de korte nieuwsberichten over onze werking.
Ik hoop jullie alvast opnieuw te ontmoeten op een van onze activiteiten.
Francis Huijbrechts, voorzitter

Betaling lidgeld 2012 – OPGELET

NIEUW REKENINGNUMMER !

Indien er bij deze nieuwsbrief een overschrijvingsformulier zit, wil dat zeggen dat we uw
lidgeld voor 2012 nog niet mochten ontvangen!
Het lidgeld blijft net als de vorige jaren op € 10. Let op! Het rekeningnummer en de bank zijn
gewijzigd. Vanaf nu moeten alle betalingen gebeuren via rekeningnummer BE59 8601 1434
8026 en BIC-code SPAABE22. We zijn met onze rekeningen overgestapt naar Centea Bank.
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Jaarplanning 2012

Erfgoed Hoogstraten, Leemstraat 9b, 2320 Hoogstraten
Onder voorbehoud geven we hier enkele data i.v.m. onze eigen activiteiten, maar ook deze waar
we met andere organisaties aan deelnemen of deze waarvoor we met plezier promotie willen
voeren.
-

Nog tot zondag 24 juni 2012: “Ook gij hoort bij ons!” tentoonstelling Duitse propaganda
tijdens de Tweede Wereldoorlog in het Stedelijk Museum Hoogstraten.

-

Zaterdag 21 april (14.30u): academische zitting Sint-Catharinakerk Hoogstraten met
herdenking lokale slachtoffers WO II en voorstelling publicatie

-

Zondag 22 april (10-18u): Erfgoeddag “Helden” met een tentoonstelling oorlogsslachtoffers
i.s.m. het Stadsarchief, het Stedelijk Museum en de kerkraad van de Sint-Catharinakerk.
Deze tentoonstelling loopt tot en met zondag 6 mei. Verder is er de fietstocht “De vergeten
helden van WO1 en WO2” van Natuurpunt Markvallei door het oorlogsverleden van de
kolonies in Wortel en Merksplas, loopt eveneens tot zondag 6 mei.

-

Vrijdag 4 mei (12u-14u): herdenkingsceremonie crash Britse bommenwerper in mei 1944
op het vliegveld van Oostmalle.

-

Vrijdag 15 juni: Midzomernachtlezing

-

Zondag 19 augustus: bezoek Meersel-Dreef met Guy Muësen als gids

-

Zondag 9 september: Open Monumentendag in het kader van Muziek, Woord en Beeld
door het Stedelijk Museum Hoogstraten, de Vrienden van de Beiaard, de orgelvereniging
Mixtuur en Den Hoftuin.

-

Zondag 7 oktober: bezoek aan Lier en Sint-Katelijne-Waver

-

Zondag 21 oktober: Dag van de Trage Weg – Inwandeling Pyperpad Meer

-

November: lancering Jaarboek EH nummer 5.

-

Vrijdag 7 December: 10 jaar vzw Erfgoed Hoogstraten

Jaarboek 2012-2013 verschijnt november 2012!
In november 2012 verschijnt ons tweejaarlijks erfgoedboek. Het hoofdartikel werd geschreven door
Ans Gunst-Jonkers die in ons eerste jaarboek 2004-2005 reeds publiceerde. Ans heeft nu een
artikel geschreven over de textielnijverheid in Hoogstraten in de Nieuwe Tijd. Het volledige proces
van het scheren van het schaap tot het eindprodukt wordt behandeld. Het is een boeiend geheel
geworden van deze belangrijke tak in de plaatselijke nijverheid.
Het tweede artikel is van onze secretaris Piet Van Deun die zich bezighield met ons muzikaal
erfgoed en een studie maakte van de “Confrerie van Sint-Cecilia”. De confrerie van Sint-Cecilia
van Hoogstraten werd opgericht in 1665. De confrerie luisterde de erediensten op, maar was,
zoals zal blijken uit de lijst van confreers of gildebroeders, zeker in het Ancien Regime meer dan
een kerkkoor. In Hoogstraten bestond de confrerie in het Ancien Regime uit een select gezelschap
van de plaatselijke elite en de plaatselijke geestelijkheid. Van alle Hoogstraatse gildes en
broederschappen werd, meestal door deken Jozef Lauwerys, een studie gepubliceerd. Enkel de
confrerie van Sint-Cecilia ontbrak nog.
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70 jaar geleden (6)

In deze rubriek vanwege de Werkgroep "Op het Oorlogspad" gaan we in onze
nieuwsbrief telkens een 70-tal jaar terug in de tijd om bepaalde gebeurtenissen
en/of personen uit de dramatische Tweede Wereldoorlog in de kijker te zetten.
Duitsers over de vloer
Al eeuwen lang is de Kempen in tijden van oorlog met enige regelmaat geconfronteerd geweest
met doortochten en inkwartieringen van vreemde troepen, met alle ellende van dien. Legertrossen
konden veelal niet voor al hun soldaten voedsel, drank en onderdak leveren en dan verdeelde men
hen – en de bijhorende lasten - maar over de lokale gemeenschappen. Soms voor één nacht,
soms voor maanden aan een stuk. Het maakte vaak niet veel uit of die militairen tot de “eigen” of
tot de “andere” zijde van het conflict behoorden. Zij gedroegen zich niet altijd even netjes en
diefstallen, regelrechte plunderingen, gewelddaden of erger zijn er jammer genoeg regelmatig
voorgevallen.
Bij het begin van de Tweede Wereldoorlog zagen de inwoners van onze regio opnieuw vreemde
militairen opduiken en de schrik zat er goed in. De Duitsers waren in de beginfase evenwel
behoorlijk gedisciplineerd en ze maakten nogal wat indruk. Niemand kreeg echter graag vreemde
soldaten over de vloer en zeker niet als het om de gehate bezetter ging.
Bij het eerste contact met die kerels in Feldgrau1 was men aanvankelijk erg gereserveerd, maar na
verloop van tijd bleek veelal dat het ook maar gewone mannen waren, mogelijk met een eigen
gezin en in ieder geval ver van huis. De Nieuwe Orde van de nazi’s werd er zeker niet populairder
door, maar die individuele Duitse militair in de eigen huiskring bleek doorgaans de kwaadste nog
niet en kon na verloop van tijd zelfs op enig begrip rekenen. In Meerle gaven de Duitsers trouwens
zelf aan dat de Pieren allemaal Engelsgezind waren, maar ook goede “Kwartierleute”2.
“Alles hier beschlagnamht!”
De eerste vijandelijke inkwartieringen situeren zich midden mei 1940, meteen na de doortocht van
de Duitse voorhoede3. Het ging voor Hoogstraten-centrum ondermeer om onderdelen van de 208.
Infanteriedivision. Hun verblijf duurde vrij kort - het front verschoof immers op enkele dagen tijd
richting Antwerpen – en werd gekoppeld aan vrij brutale opeisingen van levenswaren,
vervoermiddelen, paarden,… Er werden ondermeer Duitsers ondergebracht in het Klein Seminarie
en enkele hotels als “De Zwaan” en “Het Zwanenhof” in de Vrijheid.
Een eenheid die vermoedelijk vrij kort na de overgave van het Belgische leger verscheen, zou
bijna de hele bezetting door manschappen in onze ruime regio legeren. Het ging om het
Grenzwach-Regiment Clüver, dat later werd omgedoopt naar Sicherungs-Regiment 16. Zij stonden
in voor de bewaking van de landsgrens en hadden ondermeer in Meer een post in het kasteeltje
van Leysen aan de weg naar Zundert en in kasteel Steinmetz te Meerle bij de weg naar Ulicoten.
Ook in andere deelgemeenten vinden we tot in de zomer van 1944 sporen van deze
grenswachters terug.

1

De typisch grijze kleur van de uniformen van het Duitse landleger.
Verslag pastoor J. De Bie van 2 februari 1946
3
De informatie aangaande de Duitse inkwartieringen werd gehaald uit de archiefbescheiden van de vermelde
deelgemeenten in het Stadsarchief
2
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In augustus 1940 streek hier een eerste grote eenheid van de Wehrmacht neer voor langere duur.
Het ging om Infanterie-Regiment 16 dat ondermeer enkele van haar onderdelen verspreidde over
Hoogstraten-centrum, Minderhout, Meer, Meerle en Rijkevorsel. Het was één van de drie
infanterieregimenten van een wat ongewone formatie, de 22.Luftlande Infanterie-Division die
doorheen de provincie Antwerpen werd gelegerd. Ook kleinere afdelingen van deze divisie kwamen in
onze regio terecht. De 22e Luchtlandingsdivisie was in mei 1940 ingezet bij de invasie van Nederland,
ondermeer rond Rotterdam en de politieke hoofdstad Den Haag. Door de korte, maar onverwacht
krachtige tegenstand van het Nederlandse leger hadden de luchtlandingstroepen zware verliezen
geleden en ze kwamen naar de Kempen voor een periode van rust, training en reorganisatie.
De Duitsers streken neer in enkele openbare gebouwen, zoals scholen, maar ook in hotels en bij een
groot aantal burgers werden Duitsers ingekwartierd. De vele paarden die door de Wehrmacht werden
gebruikt, gingen op stal bij de boeren in de omgeving. Later werden er op verschillende plaatsen
houten barakken voor de militairen opgetrokken. De gemeentebesturen werden door de bezetter
overigens volop ingeschakeld om de nodige lokalen, kachels, bedden, kasten en ander meubilair op
te eisen. Een en ander verliep via de Heeres-Unterkunftsverwaltung Turnhout.

Deze foto toont Duitse militairen van de 22e Luchtlandingsdivisie op inkwartiering in onze buurgemeente Sint-Lenaarts tijdens
de winter van ’40-‘41. De barak op de achtergrond is van hetzelfde type als deze die op verschilende plaatsen in de regio
Hoogstraten werden opgetrokken (AWS).

Over het algemeen kwam onze regio er vrij goed vanaf, met uitzondering van wat luidruchtige Duitse
feestavonden, enkele baldadigheden, een diefstal in Meerle en een paar leraars van het seminarie die
werden opgepakt en brutaal verhoord door militairen die wat te diep in het glas hadden gekeken.
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Gedurende de tijd dat het 16de Infanterieregiment in onze ruime regio was gelegerd stond het
overigens onder bevel van Oberst4 Dietrich van Choltitz die later, in de zomer van 1944, als
opperbevelhebber voor Gross-Paris zou weigeren de door Hitler bevolen vernielingen in de
Lichtmetropool uit te voeren.
Terugdenken aan de bezetter
André Huijbrechts (°1933) woonde van midden 1940 tot begin 1941 met zijn moeder bij zijn
grootouders Kees Huybrechts en Jans De Bie op Klein Eyssel, omdat zijn vader krijgsgevangen zat in
Duitsland. Hij heeft dus wel enkele herinneringen aan de Duitsers die toen in de buurt verbleven5:
“Met de winter van ‘40 op ‘41 lagen er Duitse troepen ingekwartierd bij de paters in Meersel-Dreef. Ik
weet nog heel goed dat ze alle dagen oefeningen moesten doen. Als ik ’s morgens naar school ging,
zag ik ze op hun buik door de sneeuw kruipen en er lag er toen nogal wat. Alle dagen, zolang er
sneeuw gelegen heeft, moesten die mannen er op hun buik door. Ze waren die kerels aan het
klaarstomen voor de veldtocht tegen Rusland. Een van die Duitsers zat trouwens altijd bij de paters in
de eerste mis.
Op het eind van 1940 ging ik met die van Keustermans, de naaste geburen van mijn grootvader,
Nieuwjaarke zoete zingen. We hebben toen heel Meerle gedaan. Aan een kasteel van Voortman lag
het vol Duitsers en ook daar gingen we zingen. Ik weet nog dat wij een dikke boterham van hen
kregen. Twee sneden van dat zwarte brood en daartussen een dik stuk boterhamworst. Zo kregen wij
er elk een. En van elke Duitser daar een Mark erbovenop. Dat zal ik nooit vergeten. Ik geloof
trouwens niet dat die Duitsers het gebruik van nieuwjaarzingen kenden. Het was afgesproken dat wij
die dag onderweg bij Jespers, een nonkel van die van Keustermanse, zouden gaan eten, maar we
hadden net die Duitse kuch op. We hadden eigenlijk niet veel honger meer, maar we kregen er eten
genoeg hoor. Van daar gingen we nog door tot in Jal en dan langs Mariaveld terug naar de Dreef, een
hele tocht en dat door de sneeuw. ”
De meeste Duitse compagnieën die waren gelegerd in de regio Hoogstraten pakten hun boeltje in het
voorjaar van 1941. Aanvankelijk werd het 16de Infanterieregiment verplaatst naar Roemenië en in de
zomer van 1941 namen ook zij deel aan de dramatische invasie van de USSR. Ze werden ondermeer
ingezet bij de bittere strijd in de Oekraïne. Op de Krim waren ze onder meer in juni 1942 betrokken bij
de bestorming van de geduchte vesting Sebastopol. Nadat de rangen fel waren uitgedund aan het
Oostfront werd de 22e Luchtlandingsdivisie vanaf de tweede helft van 1942 gebruikt als
bezettingsmacht in Griekenland en op Kreta. Ze werden ook ingezet bij operaties rond een aantal
eilanden in de Egeïsche zee in 1943. Onderdelen van de divisie werden later eveneens gebruikt bij
zware achterhoedegevechten op de Balkan, richting Oostenrijk.
Onze regio kende een tweede langdurige inkwartieringsgolf van juli tot oktober 42. Het ging toen
mogelijk om onderdelen van Infanterie-Regiment 146, een deel van de 65.Infanterie-Division. Deze
divisie was in juli 1942 nieuw opgericht vanuit het reserveleger om de plaats in te nemen van
divisies die van aan de Kanaal- en Noordzeekust naar Rusland werden overgebracht. Ze werd
ingedeeld in de sector Antwerpen. De 65e Divisie zou overigens vanaf 1943 worden ingezet aan
het front in Italië, onder meer tegen het omstreden geallieerde bruggenhoofd bij Anzio. De
restanten van de divisie gaven zich in april 1945 in het noorden van Italië over.
Volgens een naoorlogs verslag van pastoor Aerts en hoofdonderwijzer Verbist ging het in Meer in
1942 om “een samenraapsel van Duitsers en Polen” en dat werd beaamd door een van de jongere

4
5

kolonel
Interview met André Huijbrechts (OHO/EH)
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inwoners van de gemeente6. Fons Sprangers (°1928) was de oudste zoon in een arbeidersgezin
met zeven kinderen te Beek7:
“Er waren in Meer onder andere Duitsers ingekwartierd in de zaal “Voor Kunst en Volk”. Daar
hadden ze op de muren geschilderd. Ik denk dat er ook lagen in de parochiezaal bij de
meisjesschool en er stonden volgens mij eveneens barakken achter het gemeentehuis. Er werd
verteld dat er toen bij die Duitse soldaten ook Polen waren. Polen was al eerder bezet en die
kerels waren waarschijnlijk gewoon ingelijfd. Ik heb altijd horen vertellen dat die Polen helemaal
niet konden fietsen en de Duitsers probeerden hen dat blijkbaar te leren. Ze werden aan “Voor
Kunst en Volk” op de fiets gezet en in de richting van “’t Fortuin” geduwd. De meeste kwamen
daarbij terecht in de diepe sloot aan de rechterkant van de baan!
Er is nog een anekdote die ik mij herinner van tijdens de bezetting. Vroeger wanneer er een dode
begraven werd moest steeds een bepaalde boer op het gehucht met de kar naar de kerk rijden.
Het lijk werd dan op de kar gezet op een paar busseltjes stro. Ik herinner mij dat er op een dag een
soldaat of vijf, zes buiten kwam in de zaal “Voor kunst en Volk” en ze gingen langs de weg staan
toen ze daar voorbij kwamen. Die Duitsers sprongen in het gelid, presenteerden het geweer en
hebben het lijk toen gegroet. Dat herinner ik mij heel goed.
Er waren er trouwens ook bij de bevolking ingekwartierd. Ik zat in die tijd op Sint-Victor in Turnhout
en daar kreeg ik al vanaf mijn eerste jaar Duits en dat kon ik tamelijk goed. Bij onze geburen,
Toontje Embrechts, hadden eveneens twee Duitsers ingekwartierd gelegen. Zij hadden daar de
thuisadressen van en een tijd nadat die mannen vertrokken waren, vroegen de buren of ik eens in
het Duits een brief wilde schrijven. Hoe dat er toen uitgezien heeft weet ik niet, maar ze hebben
het toch begrepen. Dat kan in ‘42 geweest zijn, maar eerder in ‘43 want toen had ik al twee jaar
Duits gehad. Ik herinner mij één naam: Theo Ratcher, maar de andere ben ik vergeten. Ik schreef
dus een brief naar alle twee die families en ik kreeg prompt een antwoord dat ze allebei waren
gesneuveld…alle twee dood!”

De villa van de familie Matthieu in Minderhout voor de oorlog (SMH).

6
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Verslag pastoor P. Aerts en onderwijzer L. Verbist van 15juli 1946
Interview met Fons Sprangers (AFH)

6

Erfgoed Hoogstraten – Nieuwsbrief april 2012
De familie Matthieu woonde in Minderhout in een imposant herenhuis net ten zuiden van de
aansluiting van de Kapeldreef en de Van Aertselaerstraat (nr. 65). Het was te verwachten dat zij daar
met inkwartieringen te maken kregen. Edmond Matthieu (°1924) was de jongste zoon in het gezin
van een pantoffelfabrikant, die evenwel reeds was overleden voor het uitbreken van de oorlog8:

Een gedetailleerde schets van de inkwartiering van een compagnie van het 16e Infanterieregiment in Minderhout en
Hoogstraten-centrum. We zien onder meer dat de gemeenteschool, het Withof en de villa van de familie Matthieu in
gebruik waren genomen door de Duitsers (SAH).

8

Interview met Edmond Matthieu (AFH)
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“Wij hebben thuis veel inkwartieringen gehad en dat gedurende de hele oorlog. Ook na de bevrijding
hebben we Amerikanen gehad, Canadezen, Polen, Belgische militairen, noem maar op...
We hebben zo heel lang een Duitse dokter over de vloer gehad. Een echte officier met een eigen
ordonnans. Bij ons achter het huis had hij zijn eigen paard staan, want hij ging wel 'ns een ritje te
paard maken als ontspanning. Hij had ook een wagen in de schuur staan. Die dokter heeft hier
verschillende jaren verbleven. Ze hadden de gang met een schutting dichtgemaakt. In de kamer links
was de wachtzaal voor de manschappen. In de kamer rechts had hij zijn kabinet en daar achter was
zijn bureau gevestigd. Wij moesten het zelf met slechts een paar kamers stellen. Die officier heeft in
totaal wel een ordonnans of vier, vijf gehad. Die maakte voor hem hier het eten klaar.
Achter ons huis stond er nog een ander groot gebouw met vijf slaapkamers, een keuken, een
achterkeuken, een schuur, een wasplaats en dat zat dus vol met Duitsers. Die moesten in de school
of in de oude zaal hun eten halen, dat varieerde volgens de bende die er was ingekwartierd. De
dokter bleef dus steeds dezelfde, maar de soldaten in het bijgebouw vertrokken geregeld en ze
werden weer afgelost door anderen. Het waren eenheden die moesten recupereren en van hieruit
vertrokken ze omzeggens allemaal weer naar Rusland. En met heel veel schrik, dat kan ik je wel
verzekeren.
Eén van die Duitsers, Bernard, schreef naar ons en hij meldde regelmatig dat er de één of de andere
was gesneuveld. Ik weet zeker dat één van de officieren van een groep die bij ons heeft gelegen, is
omgekomen aan het Oostfront. Op een bepaald moment hielden de brieven op, dus ik geloof dat Bernard het zelf ook niet heeft overleefd.
Onze officier was in feite een keurig type en we hebben er nooit problemen mee gehad. Hij kwam
natuurlijk wel veel meer in contact met mijn moeder en mijn zusters want ik zat de hele dag op school
in Antwerpen.
We hebben nog eens een aardig voorval gehad. Ze wisten bij ons thuis nog van de Eerste
Wereldoorlog dat de Duitsers het koper zouden kunnen opeisen. De schouwgarnituren en de luchters
waren door mijn broers dan ook verwijderd en weggestopt onder de houten vloer in het bureau dat
door de Duitse dokter werd gebruikt. Overigens op dezelfde plaats als in '14-'18. De soldaten trapten
op 'n keer met hun zware botten door de planchee en dat vond de dokter natuurlijk niet zo best, maar
hij had niet gezien wat er onder verborgen zat. Nog dezelfde avond is Rikske Meyers dat gauw
komen herstellen.”
Een laatste periode van grootschalige inkwartieringen situeert zich in de bevrijdingsperiode. Eerst zijn
er begin september 1944 de aangeslagen Duitse troepen op terugtocht uit Frankrijk. Als de volgende
weken de Duitsers de geallieerde opmars afremmen achten de kanalen in de Kempen, gaat het
doorgaans om onderdelen van de 719de en 711de Infanteriedivisies, maar ook afdelingen van de
Luftwaffe, de Kriegsmarine en de Reichsarbeitsdienst die bij hen waren ingedeeld om de rangen wat
aan te vullen. Eind oktober 1944 verdwijnen de laatste Duitse troepen definitief uit onze regio.
Obergefreiter Karl Lindner
Om dit artikel af te ronden, laten we een Duitser aan het woord. We weten dat hij eind 1940 met
zijn kameraden een zestal weken in Hoogstraten verbleef en hij is de enige die we ruim een halve
eeuw later konden traceren. Hij had overigens goede herinneringen aan zijn tijd in onze regio en
dat gevoel was wederzijds voor het gezin waarin hij terechtkwam. Het gaat om Karl Lindner
(°1910), afkomstig uit Hamburg, die een kamer kreeg toegewezen in de woning van mijn
grootouders, Frans Van Bergen en Josefien Verstraelen. Zij woonden midden in Hoogstraten
(Vrijheid 162) en er werd bij hen regelmatig een kamer opgeëist. Eén van hun eerste Duitse
“gasten” luisterde overigens naar de naam Adolf (!) en hij gedroeg zich heel stug. Karl bleek al snel
een heel andere kerel te zijn, maar het is niet duidelijk in hoeverre hij representatief te noemen is
voor de Duitse troepen in onze streek. Karl was duidelijk geen nazi en stond niet achter de
oorlogsplannen van de Führer. Frans Van Bergen zag hem op een bepaald moment zelfs
8
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benzineblikken uitgieten met de uitspraak: “Damit wird Hitler den Krieg allerdings nicht gewinnen”9
…en dat in de herfst van 1940 toen de Duitsers bijna heel westelijk Europa onder de voet hadden
gelopen! Karl verlangde enkel een behouden terugkeer naar zijn gezin, met twee dochters die iets
jonger waren als de twee kinderen van Frans en Josefien. Het gebeurde wel eens dat Karl als hij ’s
avonds bij hen “thuiskwam” de kleine Julia en Maria de bonbons uit zijn zakken liet halen. Zestig
jaar later zette Karl Lindner voor ons zijn oorlog in vogelvlucht op papier. Het is opvallend hoe
weinig hij meegeeft van de gevechten op zich10:

Karl Lindner kort nadat hij in 1939 werd opgeroepen voor militaire dienst (AFH).

“Twee jaar na mijn huwelijk werd ik op 30 augustus 1939 opgeroepen voor een opleiding van zes
weken bij de Kraftfahr-Ersatz-Abteilung 10 in Hamburg. Omdat de oorlog natuurlijk al gepland was,
werd ik niet ontslagen van legerdienst. Op 7 november 1939 werd ik naar Westfalen overgeplaatst.
Ik kwam met enkele anderen terecht bij de vervoerstroepen van de 22e Divisie die tot mei 1940 in
een klein dorp werden ondergebracht.
Dan werd ik verplaatst naar de 14.Panzerjäger-Kompanie van Infanterie-Regiment 16 en het ging
van start. We trokken op naar de omgeving van Rotterdam. Na ongeveer een week moesten we
terug naar Oldenburg om er op verdere bevelen te wachten. Dat duurde van einde mei tot
augustus 1940. Van midden augustus 1940 af kwam ook onze compagnie als bezettingsmacht
naar België. We verbleven er tot oktober 1940 in Oostmalle. Omdat ik vrachtwagenchauffeur bij de
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“Hiermee zal Hitler de oorlog alvast niet winnen!”
Briefwisseling met Karl Lindner (AFH)
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tros was, moest ik geen oefeningen meedoen. Onze bazen wilden echter wel de steden en de
streek leren kennen. Mijn voertuig was goed geschikt voor zulke ritten en we maakten uitstapjes
naar Antwerpen, Lille, Herentals, Lier, Mechelen, Langemark, Nieuwpoort, Sint-Niklaas, Leuven,
Brussel en Reims.
Midden oktober moest onze compagnie een chauffeur afstaan. Zo werd ik opnieuw overgeplaatst
en wel naar het Verpflegungsamt van de 22e Divisie in Hoogstraten. Deze kleine eenheid van zo’n
40 man moest mondvoorraad aanschaffen, meestal in Antwerpen.
Toen ik daar bij uw grootouders terechtkwam, was ik blij. Ik denk nog regelmatig terug aan de fijne
avonden bij die lieve familie. Vooral de kleine meisjes hebben me veel plezier bezorgd.

Karel Lindner met zijn dienstvoertuig in september 1940 (AFH).

Midden november 1940 moest ik jammer genoeg afscheid nemen omdat de afdeling naar
Turnhout werd verlegd. Ook daar was het inkwartieringsadres zeer geschikt en ’s avonds zaten we
in de warme keuken.
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In februari 1941 werd het Verpflegungsamt opgedoekt en we werden met onze voertuigen per
spoor via Lier naar Duitsland terug gebracht.
We moesten daarna over Roemenië naar Rusland (schiereiland Krim). Drie jaar later werd ik naar
Kreta overgeplaatst waar ik door de Engelsen bij het einde van de oorlog werd krijgsgevangen
gemaakt. We werden per schip naar Egypte overgebracht. In mei 1948 werd ik vrijgelaten.”
Toen mijn grootmoeder hem in juli 1946 een brief stuurde waarin ze onder meer aangaf dat ze bij
de bevrijding acht weken in de kelder hadden moeten doorbrengen en dat de kerktoren was
opgeblazen, reageerde Karl Lindner eind 1947 vanuit Egypte onder meer als volgt:
“(…) Hoe jammer dat het mooie Hoogstraten en in het bijzonder de kathedraal nog verwoest werd.
Hebben we nu de lang gewenste wereldvrede? De Russen zijn erg brutaal en het ziet er niet naar
uit dat het eind november tot een overeenkomst zal komen in Londen. In Duitsland is de
oorlogsschade zo groot dat onze generatie dat niet meer voor elkaar zal krijgen. Mijn vrouw,
Christel en Ingrid zijn godzijdank nog gezond. Ik krijg veel post van mijn echtgenote maar de
heimwee is zeer groot. Ik ben alweer 4 jaar niet meer thuis geweest. (…)”
Karl Lindner heeft - tegen wil en dank- negen jaar en negen maanden doorgebracht in uniform,
waarvan een aantal jaren achter prikkeldraad, omwille van de oorlogswaanzin van Hitler en zijn
trawanten.
Francis Huijbrechts
Bronnen
1. Archief WG “Op het Oorlogspad” Erfgoed Hoogstraten vzw (OHO/EH)
- Interview met André Huijbrechts (°1933, Meersel-Dreef) op 30 januari 2010 door Luc Cox
2. Archief Francis Huijbrechts (AFH)
- Interview met Edmond Matthieu (°1924, Minderhout) op 8 november 1995
- Interview met Fons Sprangers (°1928, Meer) op 7 oktober 1999
- Gesprekken met Josefien Verstraelen (°1909)
- Briefwisseling met Karl Lindner (°1910) in 1946-1947 en in 2000
3. Illustraties
- Stadsarchief Hoogstraten (SAH)
- Stedelijk Museum Hoogstraten (SMH)
- Archief Francis Huijbrechts (AFH)
- Archief Wally Schoofs (AWS)
4. Website
- www.lexikon-der-wehrmacht.de
5. Publicaties
- J. Lauwerys, Hoogstratens Oorlogsboek, in: JHOK, 1970.
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J aaruitstap

Uitstap op 7 oktober 2012 naar Lier en Sint-Katelijne-Waver
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we ook dit jaar een daguitstap in het najaar. Dit jaar starten
we onze trip in het Ursulineninstituut van Onze-Lieve-Vrouw-Waver. De eerste Ursulinen kwamen
toe in 1841 en bouwden er een ‘Pensionnat de demoiselles’ uit met internationale uitstraling. En
dat moest ook in de architectuur tot uiting komen. Het unieke karakter van het indrukwekkend
school- en kloostercomplex ligt in de merkwaardige synthese tussen zo uiteenlopende stijlen als
neoclassicisme, neogotiek, neoromaans, empirestijl en art nouveau.

De wintertuin in art nouveau

In 1900 bouwde het instituut een prachtige wintertuin in art nouveau. Het was een waardige
ontvangstruimte voor de vooraanstaande bezoekers van honderden inwonende meisjes. Nog altijd
wordt men bij een bezoek aan de wintertuin verrast door het feeërieke licht- en kleurenspel van de
indrukwekkende koepel. Ook de meubels, vloeren, wanden en zijgalerijen dragen bij tot de
schitterende harmonie van de wintertuin.
Naast de wintertuin kregen heel wat andere ruimten erkenning, waaronder de Ursulazaal, de
pianogalerij, de Alpenzaal en de feestrefter. Ook de kloosterkerk in zandsteen en neogotisch
ornaat is een indrukwekkend monument. Dit pareltje mogen we dan ook zeker niet links laten
liggen als we deze streek aandoen!
Daarna steken we door naar Lier, stad met een lange geschiedenis, voor een lunch en
stadswandeling. Het ontstaan van Lier is nogal onduidelijk, maar archeologische muntvondsten
wijzen al op bewoning tijdens de Romeinse periode. Sint-Gummarus (gestorven in 714) heeft een
belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de stad.
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In 764 zou een houten kapel zijn opgericht, waar dan later een nederzetting groeide die stad werd.
In 1212 verkreeg Lier stadsrechten van hertog Hendrik I van Brabant. De bloeiende lakennijverheid
en de veemarkt brachten economische expansie in de 13de en 14de eeuw. De periode van
economische terugval in de 15de en 16de eeuw betekende ook een omschakeling naar nijverheid
van luxeartikelen. In de 16de en 17de eeuw ontwikkelde zich de biernijverheid en telde Lier veel
brouwerijen. Caves wordt het populairste bier. Uit deze rijke geschiedenis getuigen nu nog het
begijnhof dat teruggaat tot de 13de eeuw, de Sint-Gummaruskerk o.a. gebouwd door de familie
Keldermans en het 18de eeuwse stadhuis ontworpen door Jan Pieter van Baurscheidt de Jonghe.
Tijdens de industriële revolutie werd de textielhandel erg belangrijk. De Eerste Wereldoorlog bracht
zware schade toe aan de stad, maar de meeste gebouwen werden in hun oorspronkelijke stijl
gerestaureerd.
Dus noteer alvast zondag 7 oktober in uw agenda, een gedetailleerder programma volgt
nog!

Stadhuis en Belfort van Lier
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E rfgoedprijs 2012
Oude schuren gezocht!

Zoals ieder jaar organiseert de werkgroep Monumenten de erfgoedprijs. Naar aanleiding van
‘Hoogstraten BUITENgewoon charmant’ is het thema dit jaar oude schuren. De leden van de
werkgroep doen hun best om alle boerderijen of landelijke woningen te controleren of er een
waardevolle historische schuur staat. De ervaring leert ons echter dat wij steeds wel ergens een
straat of boerderij missen. Daarom doen wij een oproep aan jullie! Weten jullie ergens een
prachtige oude schuur, of eventueel een bakoven, staan, laat het ons weten! Alle tips zijn meer
dan welkom! Je kan het laten weten op volgende adressen: frans.horsten11@telenet.be,
josee.verbreuken@pandora.be of benedikte.dewaele@telenet.be.
Alvast hartelijk bedankt!
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A lgemene ledenvergadering
Verslag zaterdag 25 februari 2012

Het is goed om vast te stellen dat er een dertigtal effectieve en toegetreden leden konden
deelnemen aan onze ledenvergadering op 25 februari. Dit jaar streken we neer aan de
Voort te Meerle. Na de voorafgaande rondleiding in het Proefcentrum aldaar waren we
alvast goed opgewarmd. Met dank aan directeur Ward Baets voor zijn interessante
uiteenzetting. Het is eigenlijk indrukwekkend te zien hoe onze traditionele tuinbouwsector
op een halve eeuw tijd zo sterk is geëvolueerd en geprofessionaliseerd.
Tijdens de ledenvergadering kregen we een stand van zaken vanuit het bestuur en de
werkgroepen en was er tevens plaats voor enige discussie. Het is belangrijk dat we als
bestuurders regelmatig de nodige feedback krijgen van onze leden. We gaan een
constructief gesprek niet uit de weg en een algemene ledenvergadering is daarvoor het
forum bij uitstek.
Tevens werd er aandacht bestaat aan de verdere jaarplanning en het memorandum dat
we zullen voorleggen aan al de politieke partijen binnen onze stad. We hebben reeds een
lange weg afgelegd en op een aantal terreinen is er in overleg met het stadsbestuur
duidelijk vooruitgang geboekt. Dat verhindert niet dat we waakzaam blijven en dat we de
beleidsmakers blijven wijzen op een aantal erfgoedknelpunten die volgens ons anders
kunnen worden ingeschat en aangepakt.
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O p het oorlogspad
Project slachtoffers WOII - Hoogstraten

Jullie weten dat we al geruime tijd bezig zijn met de publicatie i.v.m. de inwoners van de
Hoogstraatse deelgemeenten die omkwamen of werden gewond tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Terwijl ik dit schrijf rolt het resultaat van de drukpers en tegen dat u dit leest zijn we waarschijnlijk
volop bezig met de bijhorende tentoonstelling. Het boek kreeg de titel “Uit het Leven gerukt…”, een
geladen uitdrukking die we tijdens het onderzoek geregeld aantroffen op bidprentjes en grafzerken.
Het gaat dan ook om een bundeling van menselijke drama’s, onmacht en hartverscheurend
verdriet. Liefst 123 mensen uit onze regio kwamen tussen 1940 en 1945 om door blind
oorlogsgeweld. We schetsen chronologisch de
omstandigheden waarin deze streekgenoten zijn
overleden of werden gewond. Het onderzoek is
gebaseerd op archiefstukken in binnen- en
buitenland, tientallen interviews met ooggetuigen
en een aantal andere contacten. Tevens werden
er
een
30-tal
getuigenissen
letterlijk
weergegeven omdat die beter dan wat ook de
oorlogsjaren een gezicht geven. Het boek zal
circa 180 pagina’s tellen en verkrijgbaar zijn aan
een erg democratische prijs.
Op zaterdag 21 april worden de lokale doden en
gewonden van dat ingrijpende conflict van zeven
decennia geleden even uit de vergetelheid
gehaald. De herdenking zelf wordt niet door ons
georganiseerd, maar door het stadsbestuur en de
werkgroep rond de lokale oud-strijders. Alle leden
van Erfgoed Hoogstraten zijn in ieder geval van
harte welkom vanaf 14.30u op de voorstelling
van de publicatie tijdens de academische zitting
in de Sint-Catharinakerk.
Op de Erfgoeddag, zondag 22 april, gaat daar
ook de bijhorende tentoonstelling van start die
loopt tot 6 mei 2012.
Lezing, Wernhout
Er werd ons trouwens weinig respijt gegund na de doorgedreven inspanning i.v.m. het boek. Op 16
maart was onze werkgroep immers betrokken bij de lezing “Waar blijven ze toch?” in
Gemeenschapshuis Wierenbos te Wernhout. We werkten op vraag van de Stichting Hooghe
Heerlickheyt Wernhout een presentatie uit over de moeizame bevrijding van de Kempen in de
herfst van 1944. We volgden daarbij vooral de Britse 49th Infantry Division die 400 doden telden
na de zware confrontaties in onze ruime regio, van het Albertkanaal naar de Moerdijk. Na de
pauze was er de uiteenzetting door de “Vrienden van de Timberwolves” die een gedetailleerd
overzicht gaven van de operaties van de Amerikaanse 104th Infantry Division rond Zundert. Er
werd ruim aandacht gegeven aan ooggetuigenverslagen van veteranen van beide divisies.
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Dat Erfgoed altijd sterk(er) leeft in relatief kleine gemeenschappen bleek uit de hoge opkomst. Met
meer dan 100 aanwezigen kunnen de organisatoren zeker tevreden zijn. We hebben de vrij recent
opgerichte heemkring van Wernhout dan ook met veel plezier een duwtje in de rug gegeven.
Opnieuw een vruchtbare samenwerking met enkele erfgoedpartners in onze grensregio.
Tentoonstelling, Hoogstraten
Een aanrader van onzentwege is “Ook gij hoort bij ons!” over de propaganda zoals die werd
gevoerd door de Duitse bezetter en de Nieuwe Orde tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het gaat om
een selectie van unieke oorlogsaffiches die werden opgediept in het stadsarchief van Hoogstraten.
Er wordt tevens stilgestaan bij een aantal inwoners die indertijd direct of indirect met de
propaganda te maken kregen, zoals oorlogsburgemeester Piet Gommers en Oostfronter Herman
Smeulders uit Hoogstraten-centrum en de gedeporteerde dwangarbeider Frans Verschueren uit
Minderhout.
Een tweede luik van de tentoonstelling toont een recent aangekochte fotoreeks i.v.m. het kamp
van de Vrijwillige Arbeidsdienst voor Vlaanderen dat in 1941 in kasteel Maxburg werd ingericht.
Hierover kon u reeds een artikel lezen in onze nieuwsbrief van september vorig jaar.
De tentoonstelling loopt in het Stedelijk Museum Hoogstraten en dat nog tot 24 juni.

Onthulling, Malle
Op vrijdag 4 mei 2012 zal op het vliegveld te Oostmalle (Heihuizen) een monument worden
opgericht voor een Britse bommenwerperbemanning die daar om het leven kwam tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Een van de mannen die het project trekt is Luc Cox, een expert op het vlak
van de luchtoorlog boven de Kempen en een gedreven medewerker van onze werkgroep.
De bewuste Lancaster behoorde tot No. 103 Squadron en werd neergehaald tijdens de nacht van
11 op 12 mei 1944 waarbij de hele zevenkoppige bemanning om het leven kwam. Het doel van
hun missie was het belangrijke spoorwegknooppunt bij Hasselt.
De herdenkingsceremonie op 4 mei zal om 12 uur van start gaan in aanwezigheid van familieleden
van de vliegeniers. Rond 14 uur is er een uitzonderlijke fly past voorzien door de Lancaster van de
Battle of Britain Memorial Flight. U zal die middag dus een uniek stuk vliegend erfgoed in actie
kunnen zien. Een gepast saluut aan de gesneuvelde geallieerde bemanning.
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E rfgoedcel Noorderkempen
Hoogstraten treedt toe tot de Erfgoedcel Noorderkempen

De Erfgoedcel Noorderkempen is een intergemeentelijke samenwerking tussen een aantal
gemeentes in de Noorderkempen. Tot hiertoe was de samenwerking beperkt tot Turnhout, OudTurnhout, Kasterlee, Vosselaar en Beerse, maar sinds dit jaar komen daar Hoogstraten,
Rijkevorsel, Merksplas, Baarle-Hertog en Arendonk bij.
In samenwerking met verschillende partners zet de Erfgoedcel Noorderkempen zich in voor het
erfgoed in de Noorderkempen: enerzijds door de erfgoedzorgers te ondersteunen, anderzijds door
het erfgoed naar het publiek te brengen. Let op, het gaat hier om het roerend erfgoed, niet om het
onroerend erfgoed. Monumentenzorg en dergelijke valt dus niet onder hun takenpakket. De
Erfgoedcel Noorderkempen neemt dan ook de regionale coördinatie en promotie van Erfgoeddag
(roerend erfgoed) op zich, maar niet van Open Monumentendag (onroerend erfgoed).
De erfgoedcel is momenteel met diverse projecten bezig. Met Kempen kookt! zijn ze op zoek
naar typisch Kempense gerechten, culinaire tradities en verdwenen plaatsen waar voedsel
centraal stond. Er wordt een toeristische postkaartenreeks en een echt Kempens kookboek
ontwikkeld. Om het boek te promoten trekt in de zomer van 2012 een culinaire roadshow doorheen
de Kempen. Kempen zingt! brengt de Kempenaars weer in contact met hun traditionele
volksliedjes, die ze nieuw leven inblazen via schoolvoorstellingen, een tentoonstelling, een
liedboekje voor jeugdbewegingen en verschillende dorpsfeesten. Meer info vindt u op
http://www.kempenkookt.be en http://www.kempenzingt.be. Een uitloper van dit laatste project is
het Lucie Gelber project. Tijdens de inventarisatieronde ontdekte men een zeer interessante
verzameling veldopnames uit de periode 1948 – 1980. Deze werden door prof. Lucie Gelber en
haar medewerkers van de vakgroep pedagogie van de Universiteit Gent gemaakt. De banden van
deze opnames bevinden zich momenteel in het archief van de Broeders van Liefde te Gent. Niet
minder dan 1500 opnames van de ca 8800 zijn afkomstig uit de Noorderkempen. De erfgoedcel
zorgde ervoor dat alle Vlaamse erfgoedcellen in dit project stapten om alle banden gedigitaliseerd
te krijgen en te laten verknippen. Later zullen deze liederen worden ontsloten. Dit jaar komt ook de
Ondersteuningsdatabank Erfgoedsteun online. Dit project is i.s.m. Forum voor
Erfgoedverenigingen, de Provincie Antwerpen en de vijf erfgoedcellen uit de provincie Antwerpen.
De ondersteuningsdatabank is een online-databank die alle mogelijke vormen van ondersteuning
(financieel, logistiek en inhoudelijk) bevat op alle mogelijke niveau’s (lokaal, provinciaal, Vlaams,
federaal en Europees). Bezoekers (o.a. verenigingen) kunnen via eenvoudige zoekfuncties snel de
meest geschikte subsidiekanalen voor hun project terugvinden. De ondersteuningsdatabank wordt
in de eerste plaats ontwikkeld voor de provincie Antwerpen. Indien succesvol, zal deze formule
uitgebreid worden naar heel Vlaanderen.
In Hoogstraten is de erfgoedcel in samenwerking met het Stedelijk Museum Hoogstraten bezig met
het balansbogenproject. Miel Van Beeck uit Hoogstraten is de enige die balansbogen, wapens
van hoge precisie, bouwt en kan herstellen. Hiermee zijn de bogen van Miel in feite een materiële
randvoorwaarde geworden om de schutterstradities te kunnen laten voortbestaan op het huidige
niveau. Miel Van Beeck gaf als vakleraar metaalbewerking gedurende 40 jaar les aan het VITO. In
zijn vrije tijd ontwikkelde hij een volledig nieuw type balansboog, het traditioneel kruisboogtype,
waarmee de Kempense schuttersgilden al sinds de 16de eeuw schieten. Momenteel is hij gestopt
met het seriematig bouwen van bogen. Gezien het belang van Miel’s persoonlijke kennis, is het
noodzakelijk om deze goed te documenteren en over te kunnen dragen naar toekomstige
generaties. Door Miel Van Beeck als ‘Living Human Treasure’ te laten erkennen door de Vlaamse
overheid, willen de partners in dit project hiervoor een context scheppen om dit te realiseren. Eén
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van de doelstellingen is het indienen van een aanvraag bij de Vlaamse overheid om Miel Van
Beeck toe te voegen aan de lijst van erkend immaterieel erfgoed.
Belangrijk is dat u bij de erfgoedcel ook terecht kan voor ondersteuning voor uw erfgoedprojecten.
Dit kan zowel via projectsubsidies als via advisering. De subsidiereglementen kan u vinden op de
website www.erfgoedcelnoorderkempen.be. U kan hiervoor ook rechtstreeks terecht bij de
medewerkers van de erfgoedcel: Jan Matthé en Cor Vanistendael. Hun contactgegevens:
Erfgoedcel Noorderkempen - Stadhuis/Erfgoedhuis - Grote Markt 1 - 2300 Turnhout – tel. 014 44
33 62 - info@erfgoedcelnoorderkempen.be.
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