Erfgoed Hoogstraten – Nieuwsbrief april 2015

Nieuwsbrief april 2015
Erfgoed Hoogstraten vzw, Leemstraat 9b, 2320 Hoogstraten
Beste leden,
Het is voor onze vzw een druk en vrij woelig voorjaar geworden, met een aantal mooie plannen
die stilaan vorm krijgen maar ook bepaalde ontwikkelingen die niet altijd gunstig zijn.
Denken we in die laatste categorie maar aan het lot dat de unieke arbeiderswoningen in de
Gelmelstraat beschoren is door de schandalige werkwijze van de bouwdirectie op die site. De
vergunde verbouwing van deze unieke panden uit de jaren 1840 bleek vorige maand immers uit
te draaien op een regelrechte sloop en dat kan uiteraard niet getolereerd worden. Dit gegeven
werd meteen aangeklaagd door onze vereniging en de dienst Ruimtelijke Ordening aarzelde niet
om in deze zaak op te treden en de kaalslag stil te leggen.
Ook het nijpende tekort aan mensen die in onze vereniging mee aan de kar willen trekken en
werkgroepen die het spoor wat bijster zijn, blijven het bestuur zorgen baren. Ruim tien jaar
erfgoedwerking heeft bij de meeste van onze "trekkers" sporen nagelaten en we zijn als vzw op
allerlei vlakken aan een tweede adem toe. Daarbij mogen we natuurlijk niet uit het oog verliezen
dat elk van onze werkgroepen reeds een indrukwekkend palmares kan voorleggen.
Er zijn ook heel positieve zaken te melden. Zo heeft de werkgroep Bouwkundig Erfgoed zich
duidelijk herpakt en wordt er volop gewerkt aan nieuwe projecten. Bovendien vinden we bij de
Cultuurraad gehoor om bij het stadsbestuur te blijven aandringen op een duidelijke visie en dito
aanpak i.v.m. al dat onroerend fraais in onze stad en haar deelgemeenten. We focussen hierbij
momenteel op de Studie Stramien, maar laten ons ook niet onbetuigd in het groeiende debat
rond de ruimere stadsontwikkeling die voor Hoogstraten niet op de lange baan kan en mag
geschoven worden. We zijn het aan onze (klein)kinderen verplicht om ook voor hen aangename
en leefbare gemeenschappen te garanderen.
Verder kunnen we nagenieten van een zeer geslaagde voorjaarslezing over de Vikingen.
Misschien lag de opkomst daarbij vrij laag, maar we hadden blijkbaar nogal wat concurrentie van
andere activiteiten. Wat we misten aan kwantiteit kregen we echter ruimschoots aan kwaliteit.
De commentaren na de lezing van Pieterjan Deckers zijn immers stuk voor stuk lovend. Het
is een boeiende en leuke avond geworden en dat is natuurlijk de bedoeling. Daarmee is het
auditorium van het IKO ook meteen "ingewijd" als integraal onderdeel van het
Gemeenschapscentrum. Ook leuk dat de eerste "culturele avond” aldaar uitgerekend een
organisatie is door Erfgoed Hoogstraten.
Een aantal van de hier vermelde aspecten worden in deze nieuwsbrief verder uitgediept en we
werpen tevens een blik vooruit naar activiteiten die op stapel staan, zoals de
midzomernachtlezing op 20 juni. Noteer alvast ook zaterdag 30 mei als datum voor de jaarlijkse
Algemene Vergadering van onze vereniging. U hoort er zo spoedig mogelijk meer over en
mogelijk kunnen we u bij één van onze activiteiten verwelkomen.
Namens het bestuur van Erfgoed Hoogstraten
Francis Huijbrechts, voorzitter
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Lezing “Vikingen”
Zaterdag 28 maart 2015
Op 28 maart mochten onze leden zich verheugen in een lezing over de Vikingen! Pieterjan
Deckers, onderzoeker aan de VUB en gespecialiseerd in het onderwerp, presenteerde met veel
enthousiasme een inkijk in het leven van deze Noormannen.
In het eerste deel van de lezing had onze spreker het over de Vikingen in het algemeen: hun
dagelijkse leven in Scandinavië; de socio-culturele, economische en politieke ontwikkelingen
daar en hoe die samenhangen met hun expansie (met bijzondere aandacht voor wat er gebeurt
in het Noord-Atlantische en Noordzeegebied, de regio’s waar hij zelf het meest op heeft
gewerkt).
Zo vernamen we o.a. dat het woord 'Vikingen' niet werd gebruikt in contemporaine bronnen.
Men sprak van 'Noormannen' (Northmanni). Wel gebruikte men de uitdrukking 'op Viking gaan'
(fara i viking), waarmee de typische vikingtocht (lees: rooftocht) werd bedoeld.
Qua situering in de tijd plaatste Pieterjan Deckers de vikingtijd tussen de aanval op de abdij van
Lindisfarne (een eilandje voor de kust van Northumberland, in het noordoosten van Engeland)
op 8 juni 793 en de beslissende slag bij Hastings in 1066, moment waarop Willem de
Veroveraar, een nazaat van de Vikingen, vanuit Normandië Engeland veroverde.
De clichés voorbij!
Het beeld van woeste barbaren, getooid met gehoornde helmen, die bliksemsnel uit het niets
opdoken om na het plunderen en moorden weer even snel in hun van drakenkoppen voorziene
schepen te verdwijnen, is één van deze clichés. Wie ooit het 'Vikingskipshuset' in Oslo bezocht,
zal ongetwijfeld onder de indruk geweest zijn van het vakmanschap van de tentoongestelde
schepen. Zowel het stijlvol versierde Osebergschip, het imposante Gokstadschip als de vele
andere grafgiften laten geen twijfel bestaan: de Vikingen beschikten over een uitzonderlijk
meesterschap! Wie de recente tentoonstelling in Tongeren bezocht, heeft dit trouwens met
eigen ogen kunnen aanschouwen.
De verhoogde belangstelling voor de Vikingen weerspiegelt zich in de vele romans, internetsites,
TV-reeksen en tentoonstellingen zoals deze in Tongeren en Maastricht, maar ook in een
grootschalig DNA onderzoek in Scandinavië en Groot-Brittannië en dichter bij huis in het gebied
van het voormalige Hertogdom Brabant.
Ook de wetenschappelijke wereld is met veel enthousiasme en gedrevenheid op zoek naar
nieuwe ontwikkelingen. De vele archeologische vondsten, zoals recent nog in Limburg, geven
de nodige impulsen aan de onderzoekers gespecialiseerd in vikingstudies. De rijke materiële
cultuur van de Vikingen kan op die manier de historische (geschreven) bronnen nuanceren. We
mogen niet vergeten dat de Vikingen, op enkele runetekens na, aanvankelijk niet over
geschreven bronnen beschikten en hun geschiedenis dus strikt genomen tot de pre- of
protogeschiedenis behoort. De geschreven bronnen die er wel zijn, zoals die van Alcuinus, een
Engelse geleerde en leermeester van Karel de Grote, zijn vaak verslagen van totaal ontredderde
ooggetuigen. Bovendien hadden zij onder andere om religieuze en/of politieke redenen niet de
neiging om een objectieve schets te maken van de mannen (en vrouwen) uit het hoge Noorden.
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Er blijft dus nog heel wat onderzoek nodig om een correcter beeld te krijgen van deze
fascinerende bevolkingsgroep. Dat ze heel wat meer waren dan woeste plunderaars staat in elk
geval als een paal boven water. De kolonisatie van een deel van Noord-Amerika, honderden
jaren voor Colombus en de daaruit voortvloeiende handel in walrusivoor bewijst hun maritieme
expertise.
In het tweede deel van de lezing ging Pieterjan in op de impact van de Vikingen op de Lage
Landen. Daaruit bleek nogmaals dat het klassieke verhaal van rooftochten en plunderingen
genuanceerd moet worden en dat de Scandinavische invloed en aanwezigheid ook heel andere
vormen aannam.
Of de legende van de Vikinghoofdman Gelmel in Hoogstraten nu een kern van waarheid bezit of
niet, blijft voorlopig nog een mysterie. Het is echter wel mogelijk dat de Vikingen tot in onze
streken zijn doorgedrongen. Recente archeologische opgravingen hebben aangetoond dat ook
in Antwerpen Vikingen aanwezig zijn geweest. Een tijdlang verdween Antwerpen zelfs volledig
uit de bronnen, wat er op zou kunnen wijzen dat die stad gedurende de Vikingperiode verwoest
of bezet is geweest. Aangezien Hoogstraten niet zo heel erg ver van Antwerpen ligt, klinkt het
legendarische verhaal van Gelmel misschien toch niet zo gek. Wie weet vinden we ooit nog
restanten onder het Kasteel van Hoogstraten?

Een brede glimlach bij spreker Pieterjan Deckers en organisator Noor Van Coillie na de boeiende avond.
(foto Francis Huijbrechts)

Noor Van Coillie
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Erfgoeddag 2015
Zondag 26 april 2015
"Zo vader zo zoon" – De 19de eeuwse restauratie van de glasramen van de SintKatharinakerk

De vijftiende editie van de Erfgoeddag vindt dit jaar plaats op
zondag 26 april, met als thema Erf, van het werkwoord erven.
Voor de tentoonstelling in de Sint-Katharinakerk wordt ‘Erf’
geïnterpreteerd als iets dat doorgegeven wordt van vader op
zoon.
In de tweede helft van de 19e eeuw werden in de SintKatharinakerk twee zeer belangrijke restauraties uitgevoerd: de
restauratie van de historische glasramen (16e eeuw) en de
algemene restauratie/vernieuwing van kerk en kerkmeubilair in
neogotische stijl. Het was een zeer merkwaardige periode in
de geschiedenis van onze kerk.
De restauratie van de historische glasramen werd uitgevoerd
door Jean François Capronnier (vader) en (vooral) door Jean
Baptiste Capronnier (zoon). Vanuit de kerkraad werden de
restauraties zeer goed opgevolgd door de drie grote pastoorsdekens van onze kerk (Cauwenbergh, Daems, Wuyts) en de
leden van de kerkfabriek, waaronder Jan Niklaas Croes (vader)
en Ludovicus Gerardus Croes (zoon). Dus ook bij de
kerkfabriek van vader op zoon...
Aan de hand van historische documenten en zeer nauwkeurige
recente foto’s willen wij u een idee geven van die bijzondere
restauratie en van de grote kunstwaarde van de glasramen.
De tentoonstelling zal te bezoeken zijn op Erfgoeddag 26 april
van 13 tot 17 uur en op alle verdere openingsdagen van de
kerk tot en met 3 mei 2015.
Meer
info:
Stedelijk
museum@hoogstraten.be,
johan.ooms1@telenet.be.
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Bouwkundig Erfgoed
Werk aan de winkel
De laatste maanden heeft de Werkgroep Monumenten niet bepaald stilgezeten. Als eerste
belangrijk punt werd er nagedacht over de uitreiking van de erfgoedprijs en de toekomst hiervan.
De afgelopen 10 jaar hebben we heel wat waardevolle, niet-beschermde gebouwen en
ensembles onder de aandacht gebracht bij het brede publiek en niet zonder succes, want onze
rood-witte plaatjes zijn meer dan ooit zichtbaar in het straatbeeld, van Wortel tot Meersel-Dreef.
Na deze boeiende periode willen we het echter over een andere boeg gooien, tijd voor een
andere aanpak!
Na wat brainstormen hebben we een nieuw project uitgedacht. We stelden ons de vraag
hoeveel huizen er de afgelopen jaren al niet vervangen zijn in de Vrijheid - toch het uitstalraam
van onze stad - en dit vaak door grote, logge en zielloze gebouwen. Iedereen heeft het er wel
over, maar hoe “erg” is het eigenlijk gesteld? Om hier een duidelijk beeld van te krijgen, gaan we
nakijken welke gebouwen de laatste 30 jaar tegen de vlakte zijn gegaan. Op basis van foto’s en
bouwplannen gaan we proberen een reconstructie te maken van de Vrijheid rond 1980. Dit
resultaat zal uiteraard ook op één of andere manier aan het grote publiek getoond worden.
Hieraan gekoppeld willen we aan bekende en minder bekende mensen in Hoogstraten vragen
wat hun favoriete gebouw op de Vrijheid is. Ook hierrond wordt een volledig project uitgewerkt.
Mocht u thuis dus nog foto’s hebben van de Vrijheid van de afgelopen 50 jaar, mag u deze zeker
doorsturen naar benedikte.dewaele@telenet.be. We hopen ook ondersteuning te krijgen via het
IKO bij het digitaliseren van het geheel. Dat dit project niet op enkele weken zal gerealiseerd
zijn, is u waarschijnlijk wel duidelijk. We hopen echter dat we na het afronden van dit project
voor het centrum ook in alle andere deelgemeentes van Hoogstraten op een gelijkaardige
manier de tijd kunnen ‘terugdraaien’.
Uiteraard blijven we intussen ook oog hebben voor ontwikkelingen op het terrein. We volgen
systematisch de bouwaanvragen op van de geïnventariseerde gebouwen en hun bouwplannen.
Sinds de laatste nieuwsbrief zijn daarbij, mede dankzij de goede samenwerking tussen het
Stedelijk Museum en de dienst Ruimtelijke Ordening, slechts twee bezwaren ingediend moeten
worden. Daarnaast is er nog nieuws van de Raad van Vergunningsbetwistingen, met betrekking
tot een controversiële bouwaanvraag in Minderhout en is er een ernstige bouwovertreding
vastgesteld in de Gelmelstraat. Hieronder worden al deze aspecten even kort toegelicht. We
blijven dus druk bezig met waardevol bouwkundig erfgoed in onze stad!
Bezwaarschriften Hoogstraten
Zoals vermeld zijn er de afgelopen maanden twee bezwaarschriften ingediend voor panden in
Hoogstraten-centrum, namelijk tegen de verbouwingen aan De Berrie in de Vrijheid en tegen
een verbouwing aan een woning van architect Rosiers in de Lindendreef.
Bij de Berrie hebben we ons verzet tegen het opentrekken van de ramen tot op het vloerniveau
omdat hiermee de typische woongevels op de Vrijheid verloren gaan. Er zijn reeds meerdere
voorbeelden in Hoogstraten waarbij is bewezen dat dit niet noodzakelijk is voor het beter
functioneren als handelspand. Het gebouw kent een oorsprong die teruggaat tot de 17de eeuw,
maar het is drie eeuwen later verbouwd door Marcel Rosiers. Het werd in oorsprong gebouwd
als woning en heeft pas in de loop van de 20ste eeuw een handelsfunctie gekregen, maar zelfs
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toen is het uitzicht als woning bewaard gebleven. Door nu toe te laten de ramen te verlagen, zou
het uitzicht als woonentiteit verloren gaan. Met de huidige raamopeningen is er ter hoogte van
de doorgang voldoende etalage voorzien, waardoor eetgelegenheden een intiemere sfeer
kunnen creëren en bovendien meer privacy kunnen bieden. Op de plannen is tevens duidelijk af
te lezen dat het dak met 70cm verhoogd zou worden. Het is echter niet duidelijk of de helling
wordt aangepast of enkel de lengte van het dak. Een verhoging van het dak betekent hoe dan
ook dat, zoals vermeld, de lengte toeneemt. Deze ingreep zou een ernstige impact hebben op
het uitzicht van het dak en de verhouding tussen de gevel en het dak zou bovendien ernstig
verstoord worden. Dit enkel om een extra klein appartement te creëren op de zolderverdieping.
Hier kan echter de vraag gesteld worden of het geen te zware ingreep is om een eerder
bescheiden pand als de Berrie op te delen in drie wooneenheden en een handelsruimte.

Den Berrie midden in de Vrijheid in Hoogstraten

De woning opgetrokken door architect Rosiers in de Lindendreef wordt langs drie zijden
volledig ingepakt met isolatie en afgewerkt met bepleistering om te voldoen aan de
hedendaagse EPB-eisen van een woning. Bovendien wordt de circulatie naar buiten gelegd, de
achterbouw volledig gewijzigd en het dak aangepast. Deze typische interbellumwoning van
Marcel Rosiers wordt gekenmerkt door het baksteenmetselwerk en de manier waarop daarmee
wordt gespeeld in de voorgevel. Bovendien is hier ook de typische overgang tussen de
bakstenen van de voorgevel en deze van de zijgevel zichtbaar. Het baksteenmetselwerk gaat
echter verloren door de volledige bepleistering van de zij- en achtergevels. De geplande uitbouw
gebeurt in eerlijke architectuur en dus in andere materialen. De delen die echter niets met de
uitbouw te maken hebben, nl. de delen aan de zijgevel waar enkel isolatie wordt geplaatst,
worden eveneens bepleisterd. Dit doet afbreuk aan de stijl. Door deze zijwanden alsnog in
metselwerk uit te voeren, blijft het huidige uitzicht vanuit de Lindendreef grotendeels gelijk.
Hopelijk houdt het stadsbestuur rekening met onze argumentatie.
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Bouwaanvraag Minderhout
Afgelopen maand is er, na 5 jaar, eindelijk nieuws gekomen vanuit de Raad van
Vergunningsbetwistingen, in verband met een bouwaanvraag in Minderhout.
Gezien het toch al enkele jaren geleden is dat we het nog over deze bouwaanvraag hebben
gehad, frissen we graag even uw geheugen op. Men wenst een woning te bouwen direct ten
oosten van de Kapel van OLV-op-den-Akker. Echter, door het bouwen van deze woning zou er
een tweede bouwlijn ontstaan richting het Withof. Stedebouwkundig is dit evenwel niet
toegelaten. Bovendien verstoort dit het beeld vanuit het Withof, richting de fraaie kapel en
omgekeerd. Hiervoor zijn meerdere bouwaanvragen ingediend, totdat de stad Hoogstraten een
goedkeuring heeft gegeven. Erfgoed Hoogstraten heeft zich hier echter steeds tegen verzet.
Toen de goedkeuring uiteindelijk toch kwam, zijn Erfgoed Hoogstraten en enkele andere
inwoners naar de Bestendige Deputatie bij de provincie Antwerpen gestapt. Hier heeft iedereen,
elk met zijn eigen argumenten, de goedkeuring door het stadsbestuur van Hoogstraten
aangevochten. In 2010 is de Bestendigde Deputatie ons hierin gevolgd en heeft het de
bouwaanvraag nietig verklaard. De bouwheer ging hier evenwel niet mee akkoord, wat inhoudt
dat de beslissing werd aangeklaagd bij de Raad van Vergunningsbetwistingen. Een dergelijke
beslissing kan bij de Raad van Vergunningsbetwistingen enkel nietig worden verklaard op basis
van procedurefouten. Wat door de bouwheer is aangehaald als procedurefout, is het feit dat de
overige bezwarende partijen zogenaamd uit eigenbelang protest zouden hebben aangetekend.
Erfgoed Hoogstraten behartigde de belangen van zijn leden en het openbare belang, dus staan
wij buiten kijf.

Het mooie hoekje van Minderhout dat in het gedrang komt (foto Francis Huijbrechts)
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Na 5 jaar wachten heeft Erfgoed Hoogstraten te horen gekregen dat de Raad de visie van de
bouwheer volgt en dat enkel Erfgoed Hoogstraten deze bouwaanvraag kan aanvechten. Dit
betekent concreet dat de beslissing van de Deputatie nietig werd verklaard. Nu moet zij
aantonen dat de argumentatie van overige partijen en hun bezwaarschriften niet is weerhouden
bij hun beslissing en enkel met de argumentatie van Erfgoed Hoogstraten werd rekening
gehouden. De bal ligt op dit moment dus in het kamp van de Bestendigde Deputatie. Deze zal
binnen de drie maanden moeten reageren. Wij hebben er goede hoop op dat de Deputatie de
beslissing van de Raad van Vergunningsbetwistingen kan aanvechten. Zoals enkele jaren
geleden ook al werd vermeld: we volgen het op en houden u op de hoogte!
Arbeiderswoningen Hoogstraten
Zoals velen van jullie waarschijnlijk hebben gezien, is men geruime tijd geleden begonnen aan
de verbouwing van de karakteristieke arbeiderswoningen in de Gelmelstraat. Hoewel de
bouwheer hoopte de woningen te kunnen vervangen door nieuwe gebouwen, heeft het
stadsbestuur enkel goedkeuring gegeven voor de verbouwing van de panden, omwille van de
historische waarde van de woningen als een voorbeeld van 19de-eeuwse sociale woningbouw.
Een renovatie drong zich op, aangezien deze huisjes reeds enkele jaren slecht onderhouden
waren en niet meer aangepast aan de moderne noden.

De gedeeltelijk gesloopte arbeiderswoningen in de Gelmelstraat in Hoogstraten (foto Francis Huijbrechts)

Tot onze grote ontsteltenis hebben wij enkele weken geleden moeten vaststellen dat er plots
meer gebeurde dan enkel verbouwingen. Slechts de voorgevel en een deel van de zij- en
achtergevel stonden nog recht. Dit terwijl alle binnenstructuren dienden te blijven staan. Was er
een plaatselijke harde windstoot? Heeft de aannemer onvoldoende gestut? Dat niet enkel
Erfgoed Hoogstraten het verdwijnen van de muren heeft opgemerkt, is gebleken uit het feit dat
het stadsbestuur de werf heeft laten stilleggen. Het is nu aan de bouwdirectie om zich hierover
te verantwoorden. Pas als alles is uitgeklaard en men tot een akkoord komt, kunnen de werken
opnieuw worden aangevat.
Bene Dewaele
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Oude Voetwegen
Aan de weg blijven timmeren
Na tien jaar doorgedreven werking blijkt ook de Werkgroep “Oude Voetwegen” aan herbronning
toe te zijn en dat is niet zo verwonderlijk gezien het moeilijke parcours dat daarbij is afgelegd.
Met veel vallen en opstaan werd er door een handvol mensen vanuit onze vereniging een pad
geëffend voor het eeuwenoude, maar zeker vanaf de jaren 1970-80 sterk belaagde
veldwegennet tussen onze leefgemeenschappen. Het is een complexe materie die bovendien
verschillende – soms ook ronduit negatieve - reacties oproept bij de actoren (overheden,
aangelandenen, gebruikers, projectontwikkelaars,…). Niet ingeloste verwachtingen, problemen
rond communicatie, oplopende frustraties en uiteenlopende visies deden de werking eveneens
geen goed.
Coördinator Stan Geysen kondigde begin vorige maand aan een punt te zetten achter zijn
werking binnen de WG “Oude Voetwegen” en onze vzw. Hij gaat waarschijnlijk verder als de
autonome Werkgroep Trage Wegen Hoogstraten die ruimer gaat dan de historische voetwegen.
Kort daarna kregen we een gelijkaardige boodschap van Jef Michielsen. Hun inzet en kennis ter
zake staan natuurlijk niet ter discussie (wel integendeel), maar bij bepaalde kruispunten werden
verschillende keuzes gemaakt en die moeten we wederzijds respecteren. Wie weet komen we
elkaar later ergens weer tegen. We wensen hen alvast veel succes toe. Bij de opening van het
toeristisch seizoen op 26 april organiseren zij overigens samen met de Toeristische Dienst een
historische wandeling door de Ankerplaats rond het kasteel van Hoogstraten en dat is misschien
voor een aantal van onze leden een mooie aanleiding om de wandelschoenen boven te halen.
Deze ontwikkelingen hebben er echter wel toe geleid dat onze werkgroep op enkele maanden
tijd de facto zonder medewerkers zit en dat is jammer. Iedereen zal beamen dat veel van de
anno 2015 resterende historische voetwegen aanzienlijk beter gemarkeerd zijn en er beter bij
liggen dan pakweg 20 jaar geleden en dat is voor een erg groot deel de verdienste van deze
werkgroep. Ook het stadsbestuur heeft de afgelopen jaren inspanningen geleverd op vlak van
ontsluiting, behoud en beheer, maar soms laten zij daarbij een serieuze steek vallen. Denken we
maar aan de recente controverse rond de Vondelweg in Meer.
Het bestuur van Erfgoed Hoogstraten blijft ondertussen niet bij de pakken neerzitten. We
hebben de werkgroep “Oude Voetwegen altijd gezien - en gesteund - als een integraal deel van
ons actieterrein en we blijven dat doen. We trekken de werking dus (voorlopig) naar ons toe en
houden de zaak in de gaten. Zo werd op 16 maart een bezwaarschift ingediend i.v.m. de
geplande afschaffing van de Vondelweg in Meer. Ook andere dossiers, zoals de belaagde
Biezengang in Hoogstraten, zullen we blijven opvolgen.
Namens het bestuur
Francis Huijbrechts
Voorzitter
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Midzomernachtlezing
Zaterdag 20 juni 2015
De Raad van Beroerte
Op 20 juni 2015 zal Sander Wassing, een 27-jarige historicus die zich verdiept heeft in de
zogenaamde Raad Van Beroerten, voor Erfgoed Hoogstraten een boeiende lezing geven over
dit gegeven.
De Raad van Beroerten was een bijzondere rechtbank, ingevoerd in 1567 door de hertog van
Alva namens koning Filips II, welke tot doel had iedereen te berechten die op de een of andere
manier betrokken was bij de godsdiensttroebelen van 1566-1567.

Een kerel met een hardnekkig slechte reputatie in de Nederlanden: Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, derde
hertog van Alba

Gedurende de periode 1567-1572 waren meer dan honderd commissarissen namens Alva's
Raad van Beroerten actief in steden en dorpen doorheen de Nederlanden. Zij onderzochten
meer bepaald de misdaden tegen de geestelijkheid en wie er verantwoordelijk waren voor de
Beeldenstorm tijdens het 'wonderjaar' 1566. Hun verslagen (waar de vonnissen van de
'Bloedraad' op zijn gebaseerd) worden bewaard in het Rijksarchief te Brussel.
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Uit de gegevens die in het archief terug te vinden zijn, blijkt echter dat commissarissen van de
Raad van Beroerten ook Hoogstraten hebben bezocht. Naast een uitvoerige neerslag van
onderzoeksdaden i.v.m. de graaf van Hoogstraten, bevinden zich in het archief eveneens
verhoren van tientallen personen uit de dorpen Wortel en Meer. Drie personen uit Hoogstraten
zijn uiteindelijk door de Bloedraad veroordeeld.
Het eerste deel van de lezing van Sander Wassing zal een schets geven van de Nederlanden
gedurende de eerste helft van de zestiende eeuw tot het uitbreken van de Beeldenstorm.
Bovendien zal de rol van de graaf van Hoogstraten aan de orde gesteld worden: wat was zijn
specifieke aanpak in dit conflict? Daarnaast komen de voorvallen in de zomer van 1566 in
Hoogstraten en omgeving aan bod.

Antoon II de Lalaing, Graaf van Hoogstraten en medestander van Willem de Zwijger bij het begin van de revolte tegen
het Spaanse gezag (collectie Stedelijk Museum Hoogstraten)

Het volgende deel van de lezing zal verhalen over de hertog van Alva en de Raad van
Beroerten: wat was de Raad van Beroerten precies en waarom is het voor historici zo moeilijk
om over deze Raad te schrijven? Wat is het belang van een case study met betrekking tot de
Raad van Beroerten en Hoogstraten?
Dit en nog veel meer interessante gegevens zullen deze lezing tot een boeiend verhaal maken.
Het is dan ook een unieke kans om een berucht en tot de verbeelding sprekend stuk van onze
geschiedenis op ons eigenste stadje toegespitst te zien. Wij verwachten jullie graag op 20 juni
om 20:00u in het IKO Auditorium (Buizelstraat 11). Leden betalen € 3, niet-leden € 5.
Noor Van Coillie
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70 jaar geleden (11)
In deze rubriek van de Werkgroep “Op het Oorlogspad” gaan we in onze nieuwsbrief
telkens een 70-tal jaren terug in de tijd om bepaalde gebeurtenissen en/of personen uit
de dramatische Tweede Wereldoorlog in de kijker te zetten

Bevrijders en beschermers
Een moeizame bevrijding
Na ruim vier jaar Duitse bezetting gloorde er vanaf 6 juni 1944 eindelijk wat licht aan het eind
van de tunnel. De geallieerden hadden die dag immers een bruggenhoofd gevestigd in
Normandië, maar het zou tot eind augustus duren eer ze daar massaal konden uitbreken. Begin
september 1944 werd evenwel ook het grootste deel van België op enkele dagen tijd bevrijd.
Door een samenloop van omstandigheden moesten echter heel wat Kempenaars veel meer
geduld oefenen. De Duitsers voerden immers een erg taaie verdediging in de ruime regio
Antwerpen en de Scheldemonding om de geallieerden zo lang mogelijk het gebruik van deze
grote en vrijwel onbeschadigde haven te ontzeggen. De bevrijding van de Noorderkempen zou
uiteindelijk een heel internationale bedoening worden met inzet van de Canadese 2de
Infanteriedivisie (Sint-Job, Sint-Lenaarts, Brecht, Brasschaat,…), de Britse 49ste Infanterie Divisie
(Turnhout, Rijkevorsel, Weelde, Poppel, Loenhout, Wuustwezel, Roozendaal,…), de Poolse 1ste
Pantserdivisie (Merksplas, Baarle, Alphen,…) en de Amerikaanse 104de Infanterie Divisie (Meer,
Zundert, Rijsbergen,…). Ook de onderdelen van het overkoepelende 1ste Britse Korps zouden
hun steentje bijdragen en al zeker wat Hoogstraten en haar deelgemeenten betreft.
Een Britse ooggetuige
Door bemiddeling van Robert McAllister – wiens vader Sam in oktober 1944 betrokken was bij
de operaties in ons grensgebied – konden we de hand leggen op een (weliswaar onvolledig)
dagboek van Battery Sergeant Major Bill Dowdall. Hierdoor krijgen we toch een vrij uniek inzicht
van hoe één van onze bevrijders die dramatische weken heeft beleefd.

Een 40 mm Bofors van het 102nd LAA Regiment, RA in Normandië (OHO, via Robert McAllister)
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Bill Dowdall en Sam McAllister maakten overigens allebei deel uit van het 102nd Light Anti
Aircraft Regiment, de luchtafweereenheid van 1st British Corps die was uitgerust met 40 mm
luchtdoelkanonnen.
Dit regiment was midden juni 1944 aan land gebracht in Normandië en werd er ingezet bij de
bescherming van belangrijke locaties, zoals vooruitgeschoven vliegvelden, artilleriestellingen en
het korpshoofdkwartier. Ondanks het feit dat de Luftwaffe veel minder in het luchtruim verscheen
dan bij het begin van de oorlog, konden de Britse kanonniers die zomermaanden nogal wat
vijandelijke toestellen neerhalen. Ze waren overigens pas midden oktober 1944 vanuit Frankrijk
naar België overgekomen. De batterijen van het 102 LAA Regiment werden aanvankelijk
samengetrokken rond Westerlo en men hoopte – tevergeefs - op wat respijt na maanden van
inzet en de lange verplaatsing.
Vooraleer we delen van zijn dagboek weergeven staan we eerst ook even stil bij de schrijver, Bill
Dowdall. Hij heet om te beginnen eigenlijk niet Bill, maar Percy George Dowdall. Om
onduidelijke redenen werd hij evenwel een groot deel van zijn leven als Bill aangesproken.
Hij werd in 1919 geboren in Southend. Nadat hij op jonge leeftijd zijn beide ouders verloor werd
Bill opgevoed door een oom in Lincolnshire. Hij ging er werken in een brouwerij. Intussen liepen
de internationale spanningen steeds hoger op en Bill kwam in 1939 als reservist terecht bij een
bataljon van het Lincolnshire Regiment. Met hen kwam hij kort daarna in het kader van het
Britse expeditiekorps naar het continent. Zelfs het moderne en goedgetrainde maar relatief
kleine Britse leger maakte in mei 1940 eigenlijk weinig kans tegen de Duitse Blitzkrieg. Bill werd
zelf gewond, maar hij kon ontkomen via Duinkerken. Bij de vele reorganisaties en de
herbewapening die volgde werd Bill eind 1941 als korporaal ingedeeld bij het 102nd Light Anti
Aircraft Regiment, Royal Artillery. Hij steeg door zijn toewijding vrij snel in rang en tegen midden
1944 was Bill een Warant Officer Class II. Hij werd ingeschakeld als BSM, de hoogste
onderofficier van de A Troop, 336 Battery van het regiment.
Als Battery Sergeant Major was hij een spilfiguur in het draaiend
houden van de eenheid, o.a. op vlak van houding, discipline en
prestaties van de onderofficieren en in de administratie. In oorlogstijd
moest de BSM zich in het Britse leger eveneens bezighouden met
het tijdig aanleveren van munitie en met het toezicht op het
verstrekken van andere bevoorrading, zoals voedsel en drank.
Bovendien behoorde tijdens een operationele inzet ook het
evacueren van gewonden en het verzamelen van krijgsgevangenen
tot zijn verantwoordelijkheden.
Bill Dowdall en zijn mannen werden na hun inzet in Normandië
midden oktober 1944 naar Vlaanderen overgebracht en vrijwel
meteen opgenomen in een gelegenheidsformatie die werd
aangeduid als Bobforce. Deze groepering hield sinds 7 oktober 1944
de uitgestrekte, maar vrij statische frontlijn tussen Sint-Lenaarts,
Rijkevorsel, Bolk, Merksplas en Zondereigen enerzijds en de Duitse posities bij De Hees, Achtel
en Wortel-Kolonie anderzijds.
Bobforce bestond uit een samenraapsel van Britse luchtdoelartilleristen die vrij uitzonderlijk en
tijdelijk een rol als infanteristen moesten opnemen. De “echte” infanteriebataljons waren die
dagen immers elders nodig. De manschappen van Bobforce werden aangevuld met antitankwapens, mortieren en zware machinegeweren en onderdelen van de genie en de medische
dienst. Later zouden er ook Canadese tanks en Belgische verzetsgroepen worden ingedeeld.
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Vooral dit laatste was niet altijd een succes gezien het gebrek aan discipline en ervaring van de
weerstanders en hun entourage.
In de frontlijn
Vanuit Westerlo zouden Bill Dowdall en zijn eenheid een sector toegewezen gekregen bij
Bobforce. Het werd echter géén onverdeeld aangename kennismaking met onze regio toen ze
in de buurt van Bolk in de frontlijn arriveerden:
“18de oktober 1944. Reveille om 4 uur ’s ochtends.
We vertrokken op een vuile, grijze ochtend naar het front, ten zuiden van de Mark in de buurt
van Hoogstraten dat nog steeds in vijandelijke handen was. We reden zo ver mogelijk met
trucks en we zagen dat we in de gevechtszone kwamen door de graven aan de kant van de weg
en de uitgebrande tanks en voertuigen.
We reden een boerenerf op waar we de twee volgende uren in de regen doorbrachten terwijl de
commandant een verkenning uitvoerde met een carrier die toebehoorde aan de Belgen die deze
sector bezet hielden. Na dit koude en miserabele oponthoud kregen we te horen dat we met
onze voertuigen mogelijk tot aan de nieuwe posities zouden kunnen rijden. We laadden dus
opnieuw onze kacheltjes op die we hadden klaargemaakt om gedragen te worden en we
vertrokken één voor één langs een modderige weg.
Recht vooruit, op zo’n 2,5 mijl afstand, doemde de kerktoren van Hoogstraten op waarvan we
verwittigd werden dat hij door de Duitsers als observatiepost werd gebruikt.
‘A’ Troop ging eerst en ongeveer een mijl op deze weg draaiden we naar links, parallel aan het
front. De omgeving van deze hoek zou de locatie voor ‘B’ Troop worden. We reden ongeveer
een halve mijl deze landweg op - nog altijd één voor één - en bereikten onze positie. Tot onze
grote verrassing bleek dit een huis te zijn, waar bovendien nog steeds het hele gezin verbleef,
samen met een 20-tal Belgische soldaten. Deze hadden zich comfortabel ingericht in de koestal
- die in deze contreien altijd deel uitmaakt van de boerderij zelf – en de zolder. Het enige dat er
op wees dat we in de frontlijn zaten, was een schildwacht die buiten wat rondhing en een
uitkijkpost op het dak. In de weiden overal om ons heen lag evenwel pas gedood vee.
We namen dus dit huis over, maar de Belgen waren niet bepaald gehaast om te vertrekken. Ze
vertelden ons dat ze verlof zouden krijgen wanneer ze vertrokken, dus waren ze best tevreden.
Het gros van mijn peloton ging in de koestal, waar er een overvloed aan stro lag. Daaronder
vonden we overigens een grote voorraad aardappelen. Er stonden aan het ene eind ook drie
kalveren en er scharrelde een bende kippen rond. De boer vroeg ons om zijn eieren niet in te
pikken aangezien hij die nodig had om zijn kinderen eten te kunnen geven. Er waren volgens mij
drie kinderen.
Het andere peloton zat een beetje verder in een bos. We organiseerden de verdediging van het
huis en ik liet de sectie schuttersputten graven.
De regen was tegen dan vrijwel overgewaaid. Iedereen was goed gemutst, zeker nu bleek dat
we een heus huis hadden om in te verblijven. De koestal was ook vrij veilig omdat er een dak
van versterkt beton op lag en dan ook nog het dak van het huis, hoewel daar al wel een mortier
door was gegaan.
Toen werden we heel plots herinnerd aan de aanwezigheid en de waakzaamheid van de
Duitsers. Met een doffe knal bij het afvuren en een swish en een luide knal, begonnen er
mortiergranaten te landen in het veld achter ons. Er werd nog wat flinker doorgegraven.
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Er kwamen er een achttal over ons heen en toen schoven ze door naar ‘B’ Troop in de hoek. Het
volgende salvo landde pal bij ‘B’ Troop. We zagen stof opstijgen en er begon een brandje. First
Blood…voor de Moffen en zo snel na onze aankomst. Het was natuurlijk omdat we met onze
trucks naar hier waren gereden en zij zo’n uitstekende observatiepost hadden in de kerktoren.
We kregen al snel doorgegeven dat er vijf gewonden waren gevallen en dat er tevens een
voertuig was geraakt.
De mortieren hielden op en onze bevelhebber arriveerde. Na een bespreking met de kapitein
werd ons verteld dat we moesten uitwijken naar de velden verderop omdat de omgeving van het
huis te gevaarlijk werd geacht.”

De eenheid van Bill Dowdall gefotografeerd in de lente van 1944. Hij zit op de eerste rij als tweede van rechts. De
officier die vooraan in het midden zit is luitenant Christopher Barnabas Manifold en deze zal in 1945 als kapitein een
Military Cross krijgen omwille van zijn moedige inzet tijdens de campagne, o.a. bij het leiden van succesvolle
patrouilles in onze regio. Hij zou ook niet de enige zijn van 102nd LAA Regiment die een medaille kreeg voor acties in
ons grensgebied (OHO, via Robert McAllister).

Daarop volgde een hele verhuis en reorganisatie van de posities, met het zich opnieuw ingraven
in een hegkant. Tentjes werden opgesteld en een kot op het veld werd door de mannen
neergehaald om met de planken een dakje boven hun hoofd te krijgen. Intussen namen enkele
Bofors van een andere eenheid de Duitse mortierstellingen onder vuur. Het ingraven ging vrij
vlot in de losse Kempense zandgrond, maar toen het de volgende dagen hard begon te regen
duurde het niet lang eer de schuttersputjes begonnen vol te lopen en in te storten. Het
aanbrengen van eten was ook altijd een heel gedoe. Het was al half koud tegen dat het vanuit
de veldkeuken in Rijkevorsel werd aangevoerd. Er moesten haastig mannen worden afgelost als
men z’n deel had gehad en er was ook geen water om de gamellen proper te maken.
“Het zand zat overal. In je haar, kleren, dekens eten en de thee. What a mess!”
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De gietende regen hield aan, alles en iedereen raakte doorweekt en smerig. Er was nauwelijks
kans om je een beetje op te warmen of deftig te eten. Op een bepaald ogenblik was het zo erg
dat de Battery Sergeant Major ineens zelf de slappe lach kreeg. Dat werkte blijkbaar heel
aanstekelijk en hielp om de kommer en kwel in de schuttersputten even te vergeten. Een
regelmatige portie rum en een brief van thuis kon natuurlijk eveneens wonderen verrichten. De
nieuwkomers bij Bobforce kwamen al snel in een routine terecht van wacht houden, het
uitzenden van patrouilles en korte periodes op rust met soms een deugddoend stortbad in
Turnhout. Bill moest ook regelmatig pendelen tussen de frontlijn en de achterhoede van hun
eenheid – met de eigen kanonnen – rond Westerlo, tot ook die met enige moeite konden
overkomen en zich installeerden in Merksplas-Kolonie. Toen Bill rond 23 oktober 1944
terugkeerde naar zijn batterij bleek er schot in de zaak te komen.
Opmars met hindernissen
De Duitse 711.Infanteriedivision die zich eind september 1944 moest ingraven in de ruime regio
Hoogstraten beschikte niet over veel manschappen of zware wapens, wel integendeel. Ze
hadden ondertussen echter wel een maand tijd gehad om hun verdediging te versterken, o.a.
met omvangrijke mijnenvelden. Met uitzondering van Maxburg ten westen van Meer is het
tijdens de bevrijdingsperiode gelukkig niet tot zware gevechten gekomen op het grondgebied
van onze stad. Vooral Hoogstraten-centrum, Wortel en Minderhout kregen echter wel wekenlang
te maken met luchtaanvallen en artilleriebeschietingen, met alle gevolgen van dien.
Tegen 23 oktober 1944 waren de geallieerde troepen zowel ten oosten als ten westen van
Hoogstraten steeds verder naar het noorden aan het oprukken en de kans bestond dat de 711.
Infanteriedivision in de tang zou genomen worden. Zij kregen dan ook schoorvoetend van Hitler
toestemming om zich geleidelijk terug te trekken. Daardoor kwamen ook onze andere
deelgemeenten in het gedrang.
Er zat voor de geallieerde troepen rond het bruggenhoofd Rijkevorsel niets anders op dan
systematisch te volgen en de vijand mee terug te dringen naar Noord-Brabant. Op 28 en 29
oktober 1944 zouden de laatste Duitsers Meer, Meerle en Meersel-Dreef verlaten. De
geallieerde opmars verliep evenwel moeizaam, door opgeblazen bruggen, de dodelijke
mijnenvelden en de terreingesteldheid. We krijgen in het dagboek van BSM Dowdall een
impressie van de perikelen tijdens de opmars van zijn groepering vanuit de regio Bolk, door
Wortel-Kolonie en Castelré naar Hal en verder door richting Meerle:
“Bobforce werd nu verdeeld in drie groepen met ieder een andere opmarsroute. Onze groep
bestond uit onze batterij als infanterie, vier tanks, vier Bofors, vier 17 ponders anti-tankkanonnen
en een sectie carriers van de Kensingtons. Die laatsten waren al bij ons, de anderen zouden
erbij komen terwijl we onderweg waren. Ons peloton leidde de opmars en na een aantal
veldwegen kwamen we eindelijk bij een ietwat deftige weg. Na enkele mijlen troffen we de
kanonnen en de tanks aan in de berm van de weg. Hier hielden we halt. Twee man van onze
sectie kregen de opdracht om op de tanks mee te rijden aangezien die op kop zouden rijden.
Ikzelf, “de mijnexpert”, kreeg te horen dat ik op de voorste tank moest klimmen. De tankmannen
waren goede verkenners. We informeerden bij hen natuurlijk hoe het zou zijn als we met de tank
een mijn zouden raken. We kregen het geruststellende antwoord dat het voor de mannen
bovenop de tank wel zou meevallen, maar binnenin was het steeds een helse dreun! We
hoopten dat we geen mijnen zouden tegenkomen.
De tanks ratelden ervandoor aan een stevig tempo, met de rest van de Troop en de carriers er
achteraan. We verlieten de goede weg en namen allerlei veldwegen. We kwamen in nogal
gesloten terrein en we stegen af en gingen voor de tanks lopen.
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De mensen bij de weinige huizen waar we voorbij kwamen begroeten ons en ze vertelden dat de
Moffen het gebied verlaten hadden. We hoopten dat ze gelijk hadden.
We rukten verder op door bossen en kwamen uiteindelijk bij een brug over een beek die
ongeveer 4 meter breed was. Hier stopten we. De brug was maar een licht houten geval en ze
zag er niet naar uit alsof ze het gewicht van een Shermantank zou kunnen dragen. De majoor
die leiding gaf aan het zootje ongeregeld kwam naar voor om de zaak te onderzoeken. De
oevers waren te steil om met de tanks over te waden. Als er eentje door de brug zou zakken kon
er ook niets meer oversteken. We konden nergens anders over geraken omdat de brug in de
hoofdweg naar Hoogstraten was opgeblazen. Er werd beslist de tanks achter te laten en de rest
van de strijdmacht over te laten steken en dat werd met succes uitgevoerd.
Net voorbij de brug was het gehucht Halle (sic) dat we nu innamen. De inwoners leken helemaal
niet blij te zijn met hun bevrijding. We konden een stel fietsers die er aan de andere kant van het
dorpje vandoor gingen niet meer stoppen en we dachten dat ze vast en zeker op weg waren om
de Moffen in te lichten dat we er aan kwamen.
We rukten nog een mijl op en hier hielden we halt. Uit informatie die we kregen wisten we dat er
zich Duitsers bevonden in een paar boerderijen op minder dan een mijl afstand. We groeven ons
dus in bij een plek met enkele hoeves. De kanonnen werden verspreid rond ons opgesteld en de
Bofors namen posities in om gronddoelen te kunnen beschieten. We wilden eigenlijk dat wij bij
deze klus over onze eigen kanonnen konden beschikken. Wel, we maakten ons klaar om daar
de nacht door te brengen. De thee werd geleverd en daar begonnen we meteen aan. Het ging al
bij al niet zo slecht omdat het weer nog best goed was.
Dan, heel onverwacht, kwam het bevel om terug te trekken. Het bleek dat wij de enige groep
waren die de stroom was overgestoken en de twee andere groeperingen, link en rechts van ons,
waren twee mijl achter ons opgehouden. De batterijcommandant kreeg op zijn donder omdat hij
zijn nek zo ver had uitgestoken en wij konden inpakken en rechtsomkeer maken. We trokken
terug door Halle en weer over de brug en we namen posities in aan de overzijde.”
Na een weinig comfortabele nacht werd de opmars hervat:
“De volgende ochtend rukten we weer op. Een ander peloton ging op kop, zodat wij de
achterhoede vormden. De tanks waren helemaal teruggetrokken. De Bofors waren de laatste
kanonnen in de kolonne en we reden daar op mee. Onderweg pikten we twee krijgsgevangenen
op.
De voorhoede werd opgehouden door een paar mijnen en toen we daarmee in contact kwamen
besloot onze bevelhebber dat we niet verder zouden optrekken. We stelden ons dus op in een
defensieve positie, met de stukken geschut naar buiten gericht en we namen onze stellingen in.
Ons peloton zat opnieuw in reserve. We werden in een veld geplaatst en begonnen ons in te
graven. B.H.Q. was in een boerderij gevestigd in het midden van de verdedigingslijn.
Het graven was nog niet lang aan de gang toen er een en ander begon te gebeuren. Granaten
kwamen heel laag en dik over en tijdens de korte intervallen dat we niet met onze neus tegen de
grond lagen, groeven we als gekken om dieper te geraken.
Een patrouille trok er op uit en wist ongemerkt tot in een huis te geraken dat zo’n 100 meter van
de Duitsers stond en ze hielden hun activiteiten in de gaten. Zij waren zich ook aan het ingraven
en de patrouille kreeg tevens de kanonnen in de gaten die ons aan het bestoken waren. De
Bofors hebben dus wat geschoten en we riepen eveneens de 25-ponders in de achterhoede op
en zij leverden echt een geslaagde beschieting af.
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Toen was het een tijd stil, zodat we onze schuilplaats van een dakje voorzagen en er ook stro in
legden.
De wagen met het eten kwam er aan en we hadden alles net in onze handen toen de granaten
weer kwamen aangieren. Het was geweldig dat niemand werd geraakt. Ze sloegen overal
tussen ons in en wij kregen heel wat zand te slikken, maar niemand raakte gewond.
De 25-ponders begonnen opnieuw te vuren. De patrouille keerde terug en we vernamen dat er
Duitsers zaten op zo’n 500 meter van ons vandaan en dat de wegen verderop bezaaid lagen
met mijnen. Ze brachten ook twee krijgsgevangenen mee.
Die nacht hadden we opnieuw geen degelijk bed. Met z’n drieën kropen we in de schuilplaats en
we stapelden stro op tot aan het dak. We kregen het er echter niet warm en tijdens de nacht
bleven er granaten overkomen om de zaak nog wat minder aangenaam te maken.
De volgende dag werden onze dekens aangevoerd en de Moffenbrancard die ik als bed
gebruikte. Het regende regelmatig tijdens de dag. We hadden een radio in de schuilplaats en dat
maakte het toch iets beter.

Een zogenaamde SP (Self Proppeled Gun), in dit geval een 40 mm Bofors kanon dat autonoom kan opereren (OHO,
via Robert McAllister)

Ons peloton werd uit de reserve gehaald en nam over van het andere peloton. Er werden meer
patrouilles uitgestuurd. Tegen het vallen van de avond trok ik er zelf met eentje op uit. Enkele
van de kanonniers op de Bofors dachten dat ze in de gaten werden gehouden vanuit een huis
dat zich 250 meter voor hun frontlijn bevond. Ik moest gaan kijken of dat er Duitsers zaten. Ik
had tien man bij en we maakten een omtrekkende beweging en we keken intussen goed uit
onze doppen naar mogelijke mijnen. We naderden het huis aan de achterkant. Ik stelde enkele
mannen op om de zijkant onder schot te houden en toen gingen een andere soldaat en ikzelf
naar de achterdeur en we bonkten erop. Toen de deur langzaam opendraaide vroegen we ons
af wat ons te wachten stond, maar het bleek om een burger en zijn vrouw te gaan. Hij
protesteerde heftig toen ik hem vroeg of er daar Duitsers waren. Ik trok toch door het hele huis,
van de zolder tot de kelder. Het was maar een kleine kelder maar de hele familie van zes sliep
daar en het zag er uit als een echte varkensstal.
18

Erfgoed Hoogstraten – Nieuwsbrief april 2015

Terwijl we terugtrokken doorzochten we de andere gebouwen van de hoeve en de bijhorende
koten. Daarna gingen we op weg naar de defensieve linie en we maakten ons rapport. Er
werden die nacht luisterpatrouilles uitgestuurd en zij rapporteerden weer mijnen en booby-traps.
Het nieuws de volgende ochtend was dat de Duitsers zich hadden teruggetrokken naar Breda
en dat Tilburg was ingenomen.”
Achtung Minen!
Ten zuiden van Meerle kreeg BSM Dowdall op 28 oktober 1944 een zenuwslopende en
levensgevaarlijke taak waar hij en zijn mannen bovendien bitter weinig ervaring en geschikte
uitrusting voor hadden:
“In de namiddag werd ik geroepen. Ik kreeg een kaart en de opdracht om zowat drie mijl van de
weg naar Breda te zuiveren van mijnen. Ik stelde een groep samen en ging op stap. De weg
was werkelijk bezaaid met mijnen en ook de veldwegen die er naar toe leidden waren
ondermijnd. Wij namen die allemaal voor onze rekening. Tegen het einde van het gebied dat mij
was toegewezen, troffen wij een wegversperring met mijnen aan. Je kan er zeker van zijn dat ik
de zaak eerst heel grondig heb bekeken voor ik het door iemand liet aanraken. Tijdens het
opruimen trapten toch twee van m’n mannen op mijnen. Een van hen lag letterlijk boven op een
mijn terwijl hij een andere aan het weghalen was. Ze hadden allebei echter extreem veel geluk
en kwamen er goed van af.
We kwamen bij enkele huizen en de mensen daar gaven ons bloemen en fruit. Er kwam ook een
kerel langs die me uitlegde waar er nog meer mijnen lagen. Hij moet gedacht hebben dat wij er
gek op waren! Ik ben er toch naartoe gegaan, nam een kijkje en vond er 15 in zijn achtertuin. Ze
waren echter nog ingepakt en dus was het geen probleem.
Er kwam een monnik langs die Engels sprak. Hij wenste ons het beste en zei dat de Duitsers
terug in Breda zaten.
We begonnen terug te gaan en passeerden een huis waar één van onze patrouilles was
geweest en zij hadden gemeld dat het was voorzien van booby-traps. Die heb ik wel degelijk
gevonden. Er lagen mijnen en trip wires rond het hele huis. De patrouille die daar was geweest
had heel veel geluk gehad. We schakelden ze allemaal uit en keerden terug.
We waren net terug en ik was begonnen met het maken van mijn rapport toen ik te horen kreeg
dat er nog twee mijnvelden gevonden waren en dat ik moest terugkeren en de zaak daar ook
moest oplossen. Het was net beginnen regenen. Toen we die klus juist geklaard hadden
kwamen er sappeurs (genietroepen) aan en ze bedankten ons omdat we zoveel van hun werk
hadden gedaan!
Alles bij elkaar hebben we die namiddag tussen 70 en 100 mijnen opgeruimd. We kregen een
rapport dat één van onze officieren aan stukken was geblazen door een mijn, maar dat was in
een andere sector.”
Het ging bij dit laatste incident om een zware explosie in Wortel-Kolonie waarbij waarschijnlijk op
24 oktober 1944 Luitenant Cyril John Le Rue en zijn chauffeur kanonnier Edwin Warburton
sneuvelden toen hun jeep als tweede voertuig in een lang uitgerekte kolonne een krachtige mijn
raakte. Er kwamen trouwens minstens zeven geallieerde militairen om het leven omwille van
mijnexplosies op Hoogstraats grondgebied tussen 23 en 25 oktober 1944. Mijnen en ander
achtergebleven oorlogstuig zouden trouwens nog tot eind 1945 willekeurig slachtoffers blijven
maken, waarbij ook minstens 13 inwoners van deelgemeenten van Hoogstraten werden gedood
en minstens zeven gewond.
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Tijdens een pelgrimage in 2014 in de voetsporen van hun vader brachten Robert en Adrie McAllister o.a. hulde aan
de graven van Le Rue en Warburton in het Leopoldsburg War Cemetery (foto Fancis Huijbrechts)

Even veilig…of toch niet helemaal
“’s Avonds maakte we ons klaar om weer op te rukken, maar uiteindelijk gingen we niet. Een
patrouille liep de weg helemaal af tot in Meerle en ze kwamen niemand tegen, behalve de
dorpelingen die erg blij waren om hen te zien.
De volgende morgen maakte de strijdmacht zich weer op om verder te trekken. Voor ze van
start gingen kregen we te horen dat ons peloton met kruis of munt had gewonnen en dat we
terug mochten keren om te rusten en voor een verlof van 24 uur. Dat was geweldig nieuws.
We verlieten hen dus en gingen op weg naar Merksplas-Kolonie. Dat was echt wel een grote
plaats. We kregen een verdieping in één van de blokken. Er waren vier verdiepingen per blok en
daar konden elk ongeveer 100 man in worden ondergebracht. We brachten onze spullen in
orde. Dat was trouwens een hele klus wat ze waren tijdens onze afwezigheid verschillende
keren van hier naar daar verplaatst.
In de blokken vonden we geestelijk gestoorden die de vloer kuisten en dergelijke. Ze droegen
allemaal een blauw pak en klompen. Het waren natuurlijk enkel de ongevaarlijke kerels die vrij
konden rond lopen. In de namiddag gingen we naar onze mobiele bad-eenheid in Turnhout. Ze
hadden zich gevestigd in een kazerne en het badhuis zelf zat in een school. Het was erg goed.
Toen we terugkeerden vernamen we dat Bobforce die dag, zondag 29 oktober, werd opgeheven
en dat ook de rest van onze eenheid de volgende ochtend zou terug keren.
De volgende dag begonnen we aan ons verlof van 24 uur en die zouden we doorbrengen in
Antwerpen, zo’n 60 km weg. De Vliegende Bommen waren daar net beginnen vallen. Eén was
er net neergekomen voor we die ochtend arriveerden. Een hele straat was verwoest en tot ver in
de omliggende straten lag er glas op de voetpaden. Het waren vreselijke dingen.”
Bill bracht zijn dagje verlof in Antwerpen door met winkelen, een bezoek aan de kapper, een
luchtalarm, een film en een ENSA-show. Ondanks het feit dat het flink begon te gieten, hadden
hij en zijn mannen zich er goed geamuseerd. Een enorm verschil met het leven in de frontlijn
van de dagen tevoren.
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Het 102nd LAA Regiment, RA zou na de korte rustperiode en een reorganisatie in MerksplasKolonie, vanaf 5 november 1944 een paar maanden op verschillende locaties in Noord-Brabant
doorbrengen, o.a. in Roosendaal, Breda, Tilburg en Den Bosch. Bill Dowdall wist toen uiteraard
nog niet dat hij in maart 1945 even in onze regio zou terugkeren.
Terreur uit de lucht
Na de moeizame bevrijding van onze ruime regio, zat het gevaar er immers nog lang niet op.
Naast mijnen en ander achtergebleven oorlogstuig werden de mensen hier geconfronteerd met
een andere verschrikking, deze van de Vliegende Bommen die - opnieuw - gericht waren tegen
Antwerpen en de belangrijke aanvoerhaven daar. Bill Dowdall heeft daar trouwens zelf al naar
verwezen tijdens zijn kort verlof in de Scheldemetropool.
Tegen de V-2, een supersonische raket, was géén kruid gewassen. De V-1’s konden evenwel in
de vlucht worden neergehaald door kanonnen en jachtvliegtuigen en om Antwerpen te
beschermen werd ook bij ons in de Noorderkempen een brede ring opgericht van
geschutsbatterijen. Begin januari 1945 streek het Amerikaanse 184th Anti-Aircraft Artillery
Battalion neer in Meer en ze zouden een van de meest succesvolle eenheden worden in het
Antwerp X Anti Flying Bomb Command.

Een foto van een Amerikaanse geschutsbemanning van de B Battery, 184th AAA Bn, mogelijk genomen in de
stellingen rond Meer in het voorjaar van 1945. Zij gebruikten 90 mm kanonnen.

Deze Yankees zouden later versterking krijgen van Britse en Poolse militairen. In maart was het
de beurt aan onze oude bekenden van het 102nd Light Anti Aircraft Regiment. Zij werden vanuit
’s Hertogenbosch teruggehaald naar onze grensregio om het luchtafweercommando tijdelijk te
versterken. BSM Dowdall en zijn mannen waren opnieuw van de partij en zij vestigden zich in
Meersel-Dreef, o.a. bij de Kapucijnen in het klooster aldaar:
“De kinderen kwamen allemaal langs om ons uit te zwaaien. Ik klom bovenop een S.P. (Self
propelled gun) omdat er iemand erg op gebrand was om met mijn motorfiets te rijden. Aan boord
van het kanon reden we door Tilburg en Breda naar Meerle, een van de plaatsen waar we
hadden gezeten tijdens onze infanterieperiode.
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De kanonnen werden op een lijn opgesteld en we maakten deel uit van een gordel tegen de
vliegende bommen. Een paar mijl dichter naar Antwerpen stonden zwaardere stukken geschut
opgesteld die we al hadden bezig gezien toen we nog op de boterfabriek in Breda zaten.
B.H.Q. en Troop H.Q. zaten in een klooster waar de monniken nog steeds aanwezig waren. We
gebruikten hun refter als eet- en slaapzaal. Ik zocht voor mezelf een inkwartieringsadres boven
een café in het dorp. Ik was blij dat ik mijn bed kon opzoeken nadat ik alles georganiseerd had
gekregen. Het was overigens een uitstekend dubbel bed met een veren matras.
Onze kanonnen gingen tot actie over tijdens de nacht. Het geluid was oorverdovend en toen ook
de zware stukken begonnen werd het een hels kabaal. En dan begon het shrapnel te regenen.
We kregen bevel om steeds onze helmen te dragen en dat was hier zeker nodig. De kanonnen
joegen er heel wat munitie door en het was lastig om ze steeds bevoorraad te krijgen.
De kloosterlingen bleven zich aan hun dagelijkse bezigheden wijden, ondanks onze intocht. Ze
droegen een lange bruine pij en sandalen en dat waren hun enige kledingstukken. Ze
schuifelden door het klooster op weg naar hun gebeden of hun eten. De dorpelingen brachten
hen regelmatig geschenken. Ze hadden een grote tuin achteraan die ze bewerkten en deze
leverde het meeste van hun voedsel op. Sommige waren jong, maar de meeste waren vrij oud.
De muren waren bedekt met tekeningen van monniken uit het verleden, religieuze prenten en
teksten uit de evangelies.
(…) Zondag kwam en het was opnieuw een mooie dag. Ik was al vroeg in de weer omdat ik Duty
Officer was. Om 7.30u was het plein volgepakt met dorpelingen, sommige van hen waren
mijlenver gekomen om de mis bij te wonen in de kerk van het klooster. De oudere dames
droegen kanten mutsen met gekleurde linten. In de namiddag waren onze jongens een balletje
aan het trappen en ze werden daarbij geassisteerd door een van de jonge monniken.”
(…) Op woensdag maakte ik mijn ronde langs de plaatsten waar onze mannen waren
ondergebracht en ik vulde de inkwartieringsformulieren in. We kregen orders dat we de
volgende dag zouden vertrekken zodat we de meeste van onze spullen nog die dag konden
inpakken en laden.
Op donderdag zetten we een punt achter onze taak in het bestrijden van de Vliegende Bommen.
Ik denk dat iedereen van ons korte verblijf hier heeft genoten. We hebben nogal wat treffers
gescoord en heel wat afgeschoten.”
Het einde
Toen BSM Dowdall definitief vertrok uit de Kempen was het 29 maart 1945, Witte Donderdag.
De twee volgende dagen vielen de allerlaatste V-1’s, ook in Hoogstraten. Door de geallieerde
opmars in Nederland en Duitsland werden immers de overgebleven lanceerinstallaties en hun
aanvoerlijnen onder de voet gelopen. De mensen in Antwerpen en onze ruime regio konden
eindelijk opgelucht adem halen.
Het 1st British Corps drong ondertussen geleidelijk mee door in het Nederlands/Duits
grensgebied. BSM Dowdall en zijn mannen bevonden zich ten tijde van de wapenstilstand van
begin mei 1945 in het Land van Maas en Waal. Later werden ze als bezettingsmacht gelegerd in
Wilhelmshaven in het noorden van Duitsland.
Toen kon er tevens een balans worden opgemaakt. Er waren dertien mannen van het 102nd
LAA Regiment, RA omgekomen door oorlogsomstandigheden tussen de oprichting op 1
december 1941 en het einde van de vijandelijkheden in Europa op 8 mei 1945. Na de
wapenstilstand zouden er overigens nog zeven doden volgen, door ongelukken of omdat ze
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bezweken aan verwondingen die ze tijdens de oorlog hadden opgelopen. Twee van de twintig
gesneuvelden van het regiment vielen - zoals we zagen - door een mijnexplosie bij Wortel.
Op 31 mei 1945 kreeg Bill Dowdall een MBE uitgereikt. Hij werd dus lid van de Most Excellent
Order of the British Empire, een prestigieuze orde. Het was alvast een bekroning voor zijn niet
zelf gekozen, maar goed gevulde loopbaan in het Britse leger. Daarbij had onder andere zijn
exploot met de mijnenvelden bij Meerle een belangrijk onderdeel uitgemaakt van de toekenning.

De hoog gedecoreerde Britse onderofficier zwaaide eind april 1946 af en kon na bijna 7 jaar in
uniform – eindelijk – weer de draad van zijn burgerleven oppikken. Hij ging aan de slag als
timmerman en klusjesman. Hij was overigens al gehuwd in de oorlogsjaren en kreeg twee
kinderen. Percy George Dowdall overleed in 2010.
Hij was één van de miljoenen mannen (en vrouwen) die huis en haard moesten verlaten om te
gaan vechten voor onze vrijheid en die daar levenslang de fysische en psychische littekens van
zouden meedragen. Vele duizenden anderen keerden nooit meer terug naar huis.
We will remember them!
Francis Huijbrechts
Bronnen:
- P.G. Dowdall, “A Dunkirk survivor goes back to WW2”
- F. Huijbrechts, “Waar Blijven ze toch?, Dr. Versmissenkring, 1994
- F. Huijbrechts, “Uit het leven gerukt”, Hoogstraten, 2012
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