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

vzw erfgoed hoogstraten
Beste leden,
Terwijl ik deze inleiding schrijf (midden juli) klettert de regen tegen de ramen. Dit lijkt weer zo’n
zomer te worden om snel te vergeten. Hopelijk geldt dat niet voor uw eigen vakantie.
Ook in Erfgoedland kan het behoorlijk wisselvallig zijn, met af en toe een flinke donderslag.
Gelukkig dat er geregeld ook een voorzichtige zonnestraal komt piepen. Zo lijkt er na overleg met
de betrokkenen dan toch een doorbraak in de maak in een aantal belangrijke dossiers, o.a. rond
het Stipstappepad en de belaagde godshuizen in de Gelmelstraat.
Dat we er in Hoogstraten echter nog lang niet zijn bleek ondermeer tijdens de vorige bijeenkomst
van de cultuurraad. Bij het opmaken van de balans van de afgelopen zes jaar werden er daar naast lof voor een mooie verwezenlijking als het feestjaar in 2010 - ook een aantal frustraties en
pijnpunten blootgelegd. Men spaarde de kritiek niet. Ondermeer het uitblijven van een volwaardig
cultureel centrum voor een stad van onze omvang werd vanuit onze vzw een regelrechte schande
genoemd. Een opmerking die nogal wat instemming kreeg van de andere aanwezige verenigingen.
Dat er in Hoogstraten beleidsmatig en structureel iets schort blijkt ondermeer uit de geplande
wijziging rond de cultuurdienst in onze gemeente. Men probeerde deze regeling vanuit het college
te verkopen als een vooruitgang, maar wij zijn een andere mening toegedaan. Het is sowieso een
gemiste kans dat de cultuurraad gewoon niet om advies werd gevraagd bij het uitschrijven van de
taakomschrijving voor een nieuwe cultuurbeleidscoördinator, toch een sleutelfunctie. Een korte
schets van het dossier. Leo Sprangers was in het administratief centrum jarenlang coördinator
Cultuur, Vrije Tijd en Samenleving, maar werd recent aangesteld als hoofd van het
dienstencentrum ‘t Gebuurt. Sophie Tiquet vult vanuit de cultuurdienst reeds geruime tijd de functie
in van cultuurbeleidscoördinator maar kijkt tegen het einde van haar contract aan. Een verlenging
zit er blijkbaar niet in. Deze twee verdienstelijke ambtenaren wil men nu vervangen door één
nieuwe cultuurbeleidscoördinator. Als we goed kunnen tellen is 2-1-1+1 nog altijd maar 1. Hoe
vakkundig en gemotiveerd de nieuw aangeworven ambtenaar ook zal zijn. Het blijft een mens en
geen duizendpoot. Hij blijkt zo’n volgepropt takenpakket te krijgen dat er voor “cultuur” – in principe
toch zijn hoofdtaak - nauwelijks tijd zal overblijven. Hoogstraten heeft duidelijk nog een lange weg
te gaan.
Een brede opklaring hebben we intussen evenwel te danken aan de erkenning van het Stedelijk
Museum Hoogstraten. Lang niet zo vanzelfsprekend als het lijkt en Piet, Leslie, Veerle en Frank
hebben dan ook een dikke pluim verdiend. Hopelijk zal het stadsbestuur deze mooie
verwezenlijking naar waarde kunnen schatten en er een volwaardige ondersteuning aan geven.
Wat de lokale politieke fracties betreft komen we sowieso stilaan in de laatste rechte lijn naar de
verkiezingen. Ze kregen ook vanuit onze vzw de nodige aandachtspunten voorgeschoteld en u
vindt deze beknopt terug in deze nieuwsbrief. Het blijft af wachten wat de volgende bewindsploeg
daarvan ter harte zal nemen, maar de lijsttrekkers worden alvast tijdens het verkiezingsdebat op 5
september op de rooster gelegd. Een organisatie van De Hoogstraatse Maand waar ook wij onze
steun aan hebben toegezegd.
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Voor onze vzw staat er de komende maanden trouwens nog heel wat op het programma. Zo
trekken we op 19 augustus naar het hoge noorden voor de erfgoedwandeling in Meersel-Dreef. Op
9 september is er dan weer de Open Monumentendag met de uitreiking van de Erfgoedprijs door
de verantwoordelijke werkgroep. Op zondag 7 oktober volgt de uitstap naar de regio Lier. Deze is
recent wat gewijzigd, maar het blijft een goedgevuld aanbod. Zondag 21 oktober staat dan weer in
het teken van de trage wegen. Ook onze andere werkgroepen “Funerair Erfgoed” en “Hoogstraten
1814” werken intussen verder aan hun respectievelijke projecten. De viering van het 10-jarig
bestaan van Erfgoed Hoogstraten krijgt eveneens stilaan vorm. Waarschijnlijk zien we jullie op één
of meerdere van deze activiteiten. Al onze leden zijn alvast van harte welkom.
Tot dan.
Francis Huijbrechts
Voorzitter
Onze jaarlijkse uitstap
Op bezoek bij de Pallieterstad aan de Nete: Lier
Omwille van organisatorische reden kunnen we de wintertuin van O.L.Vr.-Waver niet opnemen in
ons programma. Daarom gaan we op zondag 7 oktober een ganse dag naar Lier.

Linken van Hoogstraten met Lier vinden we zeker in de St. Gummaruskerk met een glas-inloodraam waarop Antoon de Lalaing en Elisabeth van Culemborg zijn afgebeeld, ook in het Lierse
pittoreske stratenbegijnhof met de mooie St. Margaretakerk die in dezelfde periode is gebouwd als
onze begijnhofkerk. Lier kreeg van hertog Hendrik I in 1212 de stadrechten. Ook de
lakennijverheid bezorgde aan de Lierenaars vooral tot het einde van de 15de eeuw belangrijke
inkomsten, hun bijnaam “de Lierse Schapenkoppen” heeft er natuurlijk mee te maken. De
godsdiensttroebelen van de 16de eeuw brachten ook Lier zware schade toe. Maar Lier heeft
eveneens de Vismarkt, het Timmermans- Opsomerhuis, de Gevangenenpoort, de Zimmertoren,de
Kleine Nete die door de stad kronkelt, …
Deze uitstap belooft weer boeiend en interessant te worden. Uw naam opgeven voor deze uitstap
van zondag 7 oktober kan reeds, een gedetailleerd programma volgt in een nieuwsbrief van begin
september.
Inschrijven bij: josee.verbreuken@telenet.be (03 314 56 33) of benedikte.dewaele@telenet.be.
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Uitstap Meersel-Dreef
Zondag 19 augustus om 14.00u
Op bezoek bij het buitenbeentje
In het Land van Hoogstraten is het kleinste dorp, Meersel-Dreef, een echt buitenbeentje. Allereerst
omdat de samenstelling van de bevolking nogal bijzonder is. Van de ruim 1000 inwoners hebben
niet minder dan 60% de Nederlandse nationaliteit. Geen wonder dat veel van hen meer gericht zijn
op het noorden (Nederland) dan op de stad Hoogstraten. Meersel-Dreef vormt vrijwel één
gemeenschap met het vlakbij gelegen Galder. Dreveniers maken deel uit van de Galderse
voetbalploeg, beide dorpen organiseren samen een carnavalstoet en de Dreefse terrasjes zijn voor
beide een aangename pleisterplaats in de warme zomermaanden. Al loopt er officieel een
landsgrens tussen beide dorpen, in het dagelijkse leven is daar niets van te merken.
Meersel-Dreef heeft ook een bijzondere geschiedenis. Neen, kathedralen en kastelen zult u er niet
aantreffen, er hebben hier nooit prinsen, bisschoppen of grote kunstenaars geleefd. Maar de
boeren, ambachtslieden en religieuzen, die hier een simpel bestaan probeerden uit te bouwen,
hebben doorheen de eeuwen tal van interessante sporen nagelaten. En veel van die sporen zijn
nog altijd zichtbaar. Een indrukwekkend klooster, een eeuwenoude watermolen, een historisch
tramstation, mooie boerderijen, schattige oude huisjes en een overvloed aan natuurschoon.
Kortom, u kan in Meersel-Dreef enkele interessante uurtjes doorbrengen.

De Dreef en het klooster begin 20e eeuw
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Een historie in twee delen
Zoals de naam Meersel-Dreef een samenvoegsel is van twee plaatsnamen, zo valt ook haar
geschiedenis uiteen in twee periodes. In de eerste periode, vanaf zijn ontstaan tot diep in de 17e
eeuw, was er alleen Meersel, een kleine gemeenschap van boeren, verzameld rond een
watermolen en een kapel langs de handelsweg Leuven-Lier-Breda-Utrecht. De naam Meersel is
een samentrekking van twee woorden: MEER (moeras, water) + SELE (woning, woonplaats).
Meersel betekent dus ‘woonplaats aan het moeras’. De vroegste vermelding van de naam Meersel
komt voor in een perkament van 1223. De heer van Hoogstraten construeerde in de tweede helft
van de 14e eeuw een watermolen aan de Mark, waarop alle boeren van de streek verplicht hun
graan moesten laten malen. In 1420 nam hij ook het initiatief om een stenen kapel te bouwen, de
Sint-Luciakapel.
Meersel was vermoedelijk tot op de dag van vandaag een klein boerengehucht gebleven, was er
niet de Tachtigjarige Oorlog geweest. Nadat de Verenigde Provinciën zich van Spanje hadden
afgescheiden, werd het de katholieken in Nederland onmogelijk gemaakt hun godsdienst openlijk
te belijden. Steeds meer Nederlandse katholieken kwamen de grens over naar België om naar de
mis te gaan en hun kinderen te laten dopen en vormen. Jan de Wyse, een rijke katholieke
zakenman uit Breda, stichtte in 1687 een kapucijnerklooster in de bossen van Meersel. Er werd
een brede rechte dreef getrokken van de Nederlandse grens tot het klooster. Langs de boorden
van deze weg vestigden zich, naast boeren, vooral ambachtslieden en handelaars. De Dreef werd
al spoedig de belangrijkste woonkern in Meersel en sinds die tijd staat ons dorp bekend als
Meersel-Dreef.

Boeren op Meersel, in de schaduw van de St. Luciakapel

Van boeren naar handelaars
De economische bedrijvigheid in Meersel-Dreef verschoof in de eeuwen daarna van de landbouw
naar de handel en nijverheid. De aanleg door de kloosterlingen in de 19de eeuw van het Mariapark
met een replica van de grot van Lourdes versterkte nog de stroom van pelgrims. En toen het
Mariabeeld ook nog eens de reputatie kreeg ‘wonderen’ te kunnen doen, was het hek helemaal
van de dam. Duizenden pelgrims overspoelden op zon- en feestdagen het ‘Lourdes van de
Noorderkempen’. Ze kwamen te voet, met de stoomtram en – in latere tijden – met auto’s en
bussen. Omdat de moderne vervoermiddelen toelieten dat de pelgrims hun kinderen meebrachten,
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bouwden de paters in 1962 speeltuin ‘De Zevenster’. En de Dreveniers profiteerden daar maar al
te graag van: winkeltjes, cafeetjes en werkplaatsen tierden welig. Of hoe de religie het karakter van
een dorp kan doen wijzigen van boerengemeenschap naar een bedrijvig handelsdorp. Toen vanaf
de jaren ’60-‘70 het geloof achteruit begon te boeren, kwam Meersel-Dreef ook in een crisis
terecht. Er kwamen nog steeds heel wat ouders in het weekend met hun kinderen naar de
speeltuin, maar al bij al was er toch een merkelijke terugloop van bedevaarders. Dat kostte heel
wat winkels en café’s de kop en de jeugd vond in eigen dorp nog weinig werkgelegenheid.
Meersel-Dreef dreigde een ingeslapen en vergrijzend dorp te worden. Twee elementen hebben de
laatste twintig jaar echter voor een nieuwe bloei gezorgd. Enerzijds was er de inwijking van talrijke
Nederlanders die het fiscale klimaat in Nederland hebben ontvlucht en oude woningen en
bedrijfsgebouwen vaak knap hebben gerenoveerd. Daarnaast heeft de heraanleg van de Dreef in
1992-1993 ook de hedendaagse toerist weer aangelokt. Toen werd de karakteristieke, maar vaak
modderige kasseibaan vervangen door een bestrating in klinkers met parkeerplaatsen.
Meersel-Dreef heeft veel van zijn historische charme kunnen bewaren. Zijn reputatie van gezellig
plekje voor een weekenduitstap is weer springlevend bij de bewoners van de Nederlandse
grensdorpen. Zij komen graag van de Dreefse gastvrijheid proeven op de terrasjes en in de
pittoreske speeltuin.

Resten van het verleden
Op 19 augustus houdt Erfgoed Hoogstraten een historische wandeling in Meersel-Dreef. Onder
leiding van Guy Muësen wandelen we langs de meest pittoreske gebouwen en plaatsen. Van de
gebouwen die de kleine Middeleeuwse nederzetting Meersel kenmerkten, is enkel de SintLuciakapel bewaard gebleven, de huidige kapel dateert ten dele uit de15de en ten dele uit de 16de
eeuw. Het kapucijnerklooster (1687) en de Mariagrot (1895) kunnen natuurlijk niet ontbreken. We
krijgen de gelegenheid om het klooster ook langs de binnenkant te bezichtigen. We komen ook
langs het oude tramstation en een aantal pittoreske boerderijen. De Meerselmolen werd al tijdens
een vorig bezoek van Erfgoed Hoogstraten bezocht en laten we deze keer links liggen.
Datum: Zondag 19 augustus
Aanvang: 14 uur
Plaats van samenkomst: Dreef 38 (het klooster)
Duur van de wandeling: 2 uur
Er is ruime parkeergelegenheid voorhanden.
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Uitreiking Erfgoedprijzen 2012
Zondag 9 september om 14.00u – Administratief Centrum

Voor het negende jaar op rij reikt onze “Werkgroep Monumenten” haar jaarlijkse Erfgoedprijzen uit.
En het lag voor de hand: in het jaar met als thema “Hoogstraten Buiten Gewoon Charmant”, zet de
werkgroep dit jaar een aantal schuren in de kijker.

Langs Schuivenoord staat er nog een prachtige, goed bewaarde schuur.

Aanvankelijk bestonden de Kempense hoeves uit drie delen. Naast het woongedeelte voor de
mens was er de stal en daarnaast de schuur. Pas wanneer de boeren over meer akkerland en dus
ook over meer vee beschikten, kwam er nood aan een afzonderlijke schuurruimte. Meer mest
betekende meer en vruchtbaarder akkerland, wat meer boekweit, rogge, peulvruchten, bieten,
wortelen, vlas, klaver, koolzaad en, vanaf de 19de eeuw, aardappelen opleverde.
De gebinten van onze oude schuren zijn echte kunstwerken. Bij het bouwen van de gebinten
gebruikte men geen spijkers of schroeven. Die waren te duur en ook te zacht, zodat men ze niet
kon gebruiken in het beenharde ‘gewaterde’ eikenhout. Andere constructietechnieken, zoals het
gebruik van houten pennen, waren steviger. Men kon de constructie in het atelier in elkaar zetten,
om het geheel vervolgens te demonteren en naar de bouwplaats te brengen.
Eeuwenlang maakten de langgevelboerderijen en de schuren deel uit van ons landschap. Nu
passen ze niet meer in de moderne bedrijfsvoering en is het gevaar groot dat ze verdwijnen.
In onze volgende nieuwsbrief schenken we meer aandacht aan de bouw van de Kempense
schuren en stellen we de door de werkgroep geselecteerde schuren aan u voor.
De uitreiking van de Erfgoedprijzen heeft plaats op zondag 9 september om 14.00 uur in het
administratief centrum. Alle leden zijn welkom!
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Bouwkundig Erfgoed
Godshuizen Begijnhof en woning Poeleinde
De Godshuizen worden niet gesloopt!

Achter deze sobere langgerekte gevel in de Gelmelstraat met slechts twee inkomdeuren in de
voorgevel, bevinden zich zes bescheiden woningen. De twee centraal gelegen woningen zijn
bereikbaar langs de Gelmelstraat, de vier andere langs de zijgevels. Elk van die vier woningen
bestaat uit een woonplaats, een kleine keuken, een opkamer/badkamer boven een kelder en een
slaapkamer onder het dak. De twee centraal gelegen woningen hebben een woonplaats meer.
Achter het hoofdgebouw is er een koer met daarachter voor elk van de zes woningen een berging.
Wat typologie betreft is het geheel vergelijkbaar met een aantal van de 46 Godshuizen die de
stad Brugge nog telt en is het gebouw, met die typologie, uniek voor het arrondissement Turnhout
en zeldzaam voor de provincie Antwerpen.
De groepswoningen werden door het bestuur van het begijnhof in het begin van 19de eeuw
gebouwd, nadat men in de Franse periode (eind 18de eeuw) een einde maakte aan de structuren
voor de opvang van armen en bejaarden. Het sociaal historisch belang van het geheel is daardoor
van grote waarde.
Statuut en ligging van het gebouw
De woningen worden vermeld in het boek “Bouwen door de eeuwen heen, kanton Hoogstraten” en
zijn opgenomen in de op 9 november 2011 vastgestelde “Inventaris van het bouwkundig erfgoed”.
Bovendien maken de Godshuizen, opgetrokken op de plaats waar ooit de hoeve van het begijnhof
stond, integraal deel uit van het onroerend en immaterieel erfgoed van het begijnhof van
Hoogstraten, dat opgenomen is in de lijst van het Unesco Werelderfgoed. Op het moment dat
Unesco bij de evaluatie van haar Werelderfgoed en de omgeving ervan steeds strengere normen
hanteert, is het onverantwoord om een deel van het verhaal van de site te vernietigen.

7

Erfgoed Hoogstraten – Nieuwsbrief augustus 2012
Omwille van de grote erfgoedwaarde, zoals hierboven aangehaald, kwamen afgevaardigden van
het Agentschap Onroerend Erfgoed in december 2011 ter plaatse. Zij noemden het geheel
beschermingswaardig en stelden voor om een aanvraag tot bescherming van het geheel in te
dienen. Op 12 april 2012 was er een nieuw overleg om de samenstelling van het dossier en de
voortgang van wat een eventuele bescherming betreft te bespreken.
Restaureren of slopen
Midden vorig jaar gaf de kerkfabriek St.-Jan Evangelist van het begijnhof de opdracht aan een
architect om de woningen te restaureren. Groot was onze verbazing toen de architect in een brief
van twee bladzijden pleitte om het gebouw niet te restaureren, maar het te slopen en te vervangen
door een nieuwbouw met tien garages, inclusief een ondergrondse garage voor 15 wagens, die
met een lift naar boven gebracht werden.
Op het openbaar onderzoek volgden een 15-tal bezwaarschriften, waarin vooral die van vzw Het
Convent en van Erfgoed Hoogstraten zwaar doorwogen.
Nog voor het schepencollege opnieuw een (positief) advies kon uitbrengen, waren er constructieve
gesprekken tussen de kerkfabriek en Het Convent, en de kerkfabriek en de architect. Uiteindelijk
zagen alle partijen in dat de nieuwbouw technisch zeer moeilijk en enorm duur zou zijn. Met die
nieuwbouw zou men ook voorbij gaan aan de initiële bedoeling om kleinere echt sociale
wooneenheden te bekomen. Vandaar besliste de kerkfabriek om het volume van het gebouw te
bewaren, de buitenzijde te restaureren en de huizen binnenin van alle comfort te voorzien. Een
pluim voor de kerkfabriek die als het er écht om gaat, de sociale kaart trekt en respect opbrengt
voor ons erfgoed.
Nieuwe aanvraag om de woning Poeleinde 1 te slopen

Het stadsbestuur ontving een tweede aanvraag om de woning Poeleinde te slopen. En dat is
verwonderlijk. De eerste aanvraag én de vergunning die het schepencollege toen gaf, werd door
de bestendige deputatie van de provincie op 27 oktober 2011 vernietigd. De woning mag niet
gesloopt worden. Er zijn nu geen argumenten die deze beslissing ongedaan kunnen maken.
De conclusie van de provincie was duidelijk:
De aanvraag is niet in overeenstemming met de decretale en reglementaire bepalingen. De
aanvraag is niet gericht op het behoud van historisch erfgoed en dus in strijd met de
gewestplanbestemming. De aanvraag kan vanuit het oogpunt van de goede ruimtelijke ordening
niet worden aanvaard.
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‘Leven op het Hof’

Tentoonstelling in het museum over de begijnen – vanaf 4 augustus
Van 4 augustus tot en met 23 december 2012 loopt in het Stedelijk Museum Hoogstraten een
tentoonstelling over het leven van de begijnen in Hoogstraten. Het is dit jaar 40 jaar geleden dat de
laatste begijn, kosteres Joanna Van den Wijngaard, naar het rusthuis ging en er hetzelfde jaar
stierf. Vanaf de stichting van het begijnhof in de veertiende eeuw tot 1972 leefden er meer dan
1300 begijnen. Omringd door een lange muur leefden ze in de geborgenheid. Het begijnhof was
een wereld op zich: de doorsnee Hoogstratenaar werd afgeschermd van het leven op het hof.

Wie eens wil kennismaken met het leven van een begijn moet zeker de tentoonstelling bezoeken.
De tentoonstelling raakt de belangrijke thema's in haar leven aan: de professie, leven en sterven,
feesten, werken en bidden. Na een jaar noviciaat (zeg maar opleiding tot begijn) werd de begijn
geprofest. Ze legde de gelofte van gehoorzaamheid en zuiverheid af, niet de gelofte van armoede.
Van de professie zijn prachtige oude lofdichten bewaard die recent werden gerestaureerd en nu te
bewonderen zijn. Het professiefeest was het eerste feest van de begijn. Na 25 of 50 jaar begijn
werd er ook steevast een jubelfeest gehouden. Hiernaast waren er ook de religieuze feestdagen
zoals het feest van de heilige Begga. Tot de jaren vijftig werd met deze feestdagen het beeld van
de heilige Begga in de kerk opgesteld. We stellen het prachtige beeld nu eenmalig tentoon in het
museum. Het religieuze leven was vanzelfsprekend ook heel belangrijk voor de begijn. In haar
dagelijkse leven was er veel ruimte voorzien voor bidden, mediteren en kerkdiensten. De meeste
begijnen verdienden ook iets bij. Dit kon door het uitoefenen van een functie op het begijnhof zoals
kosteres of portierster, maar ook door het verrichten van handwerk.
Met tientallen foto's, archiefstukken, voorwerpen, films, geluidsfragmenten, archeologische
vondsten, begijnenmuziek en unieke bruiklenen wordt een prachtig beeld geschetst van het leven
op het Hoogstraatse Hof! U maakt ook kennis met de laatste begijnen zoals 'sneeuwwitje' of de
kosteres! Op de tentoonstelling kan u ook de nieuwe toeristische gids van het begijnhof
aanschaffen. Het Stedelijk Museum is geopend van 14.00 tot 17.00u, van woensdag tot en met
zondag. Meer info: Stedelijk Museum Hoogstraten, Begijnhof 9, 2320 Hoogstraten, tel. 03 340 19
80, museum@hoogstraten.be en www.erfgoedbankhoogstraten.be.
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Oude voetwegen

Van oude voetwegen, trage wegen en andere Hoogstraatse voetvegen…
Stipstappe- en Kasteelvoetpad
In onze vorige Nieuwsbrief konden jullie proeven van de nog vers heropende Tikkenhaenweg, het
derde geherwaardeerde historische voetpad in het erfgoedlandschap Kasteel van Hoogstraten.
Helaas de inkt van ons verslag was nog maar amper droog of een erg ‘innemende’ Wortelse
landbouwer vond het nodig om het Stipstappepad, het oudste voetpad in het erfgoedlandschap,
dat over zijn akkerland loopt te ploegen. De bedding van het pad werd hierdoor zodanig
beschadigd dat een normale doorgang quasi onmogelijk is, zeker tijdens de natte wintermaanden
(en nu ook al de natte zomer). Uiteraard heeft onze werkgroep deze inbreuk onmiddellijk gemeld
aan de wegbeheerder, zijnde de stad Hoogstraten en de bevoegde schepenen. Echter, concrete
stappen tot verbetering bleven uit. Hierdoor gesterkt meende dezelfde landbouwer om ook het
Kasteelvoetpad te moeten verleggen en te versmallen met een afspanning van prikkeldraad zodat
hier wandelaars vastliepen in struikgewas of prikkeldraad. Er was geen doorkomen aan.

Na herhaaldelijk aandringen door onze werkgroep bij de bevoegde schepenen werd uiteindelijk op
14 mei ll. een overlegvergadering vastgelegd met het voltallige schepencollege, de wijkagent Guy
Aerts en de betrokken landbouwer, Jan Braspenning uit Wortel. Onze werkgroep,
vertegenwoordigd door Stan Geysen en Jef Michielsen, werd ook bijgestaan door onze voorzitter,
Cis Huijbrechts.
Boer Braspenning vroeg om het Stipstappepad gewoon te verleggen zodat hij zijn akkerland
intensiever kon bewerken/ploegen. Door de juriste van de stad, Lieve Jansen en Harry
Vanderhenst, hoofd grondgebiedzaken, werd op een objectieve en deskundige wijze de wetgeving
op de buurtwegen verduidelijkt en werd tevens het juiste tracé van deze voetwegen aangeduid.
De inbreng van onze competente stedelijke medewerkers was een meerwaarde in de discussie.
Er werd nu immers duidelijk bevestigd dat er een specifieke wetgeving van toepassing is op
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buurtwegen alsook een provinciale verordening die vastlegt hoe precies deze buurtwegen dienen
onderhouden te worden. De gemeente heeft onderhoudsplicht en toezicht, onafhankelijk van de
eigendomsituatie.
Onze werkgroep Oude Voetwegen benadrukte dat de gemeente dus niet zomaar mag uitgaan van
een onwettige situatie, integendeel zij moet zorg dragen voor rechtszekerheid. Burgers moeten
erop kunnen vertrouwen dat hun rechten geëerbiedigd worden. Volgens de werkgroep is een
verlegging absoluut niet aan de orde wegens vroegere afspraken rond het authentieke tracé als
laarzenpad. Onze werkgroep, het schepencollege, de directie van de gevangenis en de betrokken
landbouwers stemden hiermee in. Hierbij komt uiteraard ook de historische context. Het
Stipstappepad is sinds meer dan 300 jaar (en misschien zelfs véél langer) een historische
verbinding tussen de kerk van Wortel, het kasteel, de watermolen en het Withof, gelegen in het
erfgoedlandschap Kasteel van Hoogstraten. Het probleem vandaag is dat de bedding van dit pad
door de heer Braspenning onwettig werd ingenomen en beschadigd door het ploegen. Ook werd
er draadafspanning geplaatst op het Kasteelvoetpad waardoor de publieke overgang werd
belemmerd. Dit zijn inbreuken op de vigerende wetgeving en dienen rechtgezet te worden. Het
provinciaal reglement op buurtwegen is hierover zéér duidelijk en legt de verantwoordelijkheid voor
het correct onderhoud en toezicht bij de burgemeester en schepenen. Zij moeten er voor zorgen
dat herstellingen tijdig worden uitgevoerd om deze wegen in goede staat te behouden (art.86).
Op vraag van Stan Geysen, lid van de werkgroep, engageert Jan Braspenning zich om in de
toekomst de paden niet meer te ploegen en de authentieke ligging te respecteren. Jan
Braspenning vraagt wel om een uitzondering voor het deel van het Stipstappepad dat zijn
ééngemaakt perceel dwarst. Dit stuk wenst hij toch te ploegen maar dan om de ca. 7 à 8 jaar. Wij
vragen echter om ook dit deel niet meer te ploegen maar als het niet anders kan, moet de bedding
onmiddellijk hersteld worden zodat wandelaars hiervan geen hinder ondervinden. Verder
bevestigde Braspenning dat hij de paden met een draadafsluiting zal afboorden op een correcte
afstand zoals bepaald door de wet en hem toegelicht door de stedelijke ambtenaar. De werkgroep
vat nog eens samen dat met deze engagementen van J. Braspenning het doorgangprobleem van
de baan is, zeker als de huidige beschadigde bedding zo spoedig mogelijk wordt hersteld (=
verplichting van de gemeente). De juiste ligging en breedte (2 meter) van de paden wordt door de
gemeente nogmaals bevestigd aan de wijkagent, die verklaart dat hij met deze gegevens nu de
basis heeft om een correct toezicht uit te oefenen.
Deze historische buurtwegen zullen nu met deze engagementen eindelijk een eerlijke kans krijgen.
Door de burgemeester werd zijdelings nog opgemerkt dat er een mogelijk veiligheidsprobleem zou
zijn m.b.t. de nabijheid van de gevangenis. FOD Justitie beweert immers dat langs deze weg
‘drugs’ worden aangevoerd. Stan weerlegt deze onjuiste beweringen en benadrukt dat deze
vermeende aanvoer echter langs ‘andere’ kanalen gebeurt. Onze voorzitter, Cis Huybrechts, stelt
ook duidelijk dat het hier om een intern probleem van justitie gaat, dat niet kan en mag
afgewenteld worden op de Hoogstraatse bevolking door hen de doorgang over een openbare
voetweg te ontzeggen.
Het College verklaart dat ze een verslag zal opmaken over dit overleg (en de afspraken) en dat ze
zelf een standpunt zal innemen na interne beraadslaging. Helaas tot op heden, 2 maanden later,
ontvingen we vanuit het College geen enkel signaal meer. Noch een verslag, noch een standpunt,
noch een invulling van hun wettelijke onderhoudsplicht. De heer Braspenning daarentegen heeft
zich aan zijn afspraak gehouden en heeft de draad langs het Kasteelvoetpad op de wettelijke
afstand van 3,5 meter uit de bomenrij geplaatst. Echter door het feit dat door het ploegen de
bedding erg drassig is geworden en door het foutief afsluiten van de laatste maanden, is het pad
ook erg overwoekerd door gras en struiken. Een snel en degelijk onderhoud is meer dan
noodzakelijk hier. De diensten van de gemeente wachten nog steeds op instructies van het
College. Het overleg van 14 mei heeft ‘de weg geëffend’ voor onderling begrip en respect. Waar
wachten onze beleidsmensen nu nog op om dit te concretiseren? Wacht men liever tot de zaak
opnieuw escaleert? Tijdens dezelfde vergadering werd ook de problematiek van andere
voetwegen besproken. Het volledige verslag kunnen geïnteresseerden nalezen op onze website
(www.erfgoedhoogstraten.be).

11

Erfgoed Hoogstraten – Nieuwsbrief augustus 2012

Wandelknooppuntennetwerk Kempense Kolonies
Op 20 mei 2012 werd ook het wandelknooppuntennetwerk Kempense Kolonies officieel geopend.
Stan Geysen en Jef Michielsen hebben afgelopen jaar tijd noch moeite gespaard om verschillende
oude voetwegen te doen opnemen in dit netwerk. Zo zijn ze er o.a. in geslaagd om het
Heimeulenpad in Meerle toch op te
nemen in het netwerk na pogingen van
onze schepen T. Rombouts om het pad
telkens opnieuw te schrappen. Helaas
zijn er nog enkele buurtwegen die door
haar op onverklaarbare wijze werden
geweerd. Belangrijk is dat zeker het
Stipstappe- en Kasteelvoetpad werden
opgenomen. Langs deze historische
voetwegen kunnen wandelaars nu in
amper een uurtje vanuit het centrum
van Hoogstraten naar Bootjesven
wandelen, de groene long van onze
regio
en
dit
via
onverharde
wandelwegen,
door
het
erfgoed
landschap Kasteel van Hoogstraten en
door de bosrijke omgeving van Wortel
Kolonie,
binnenkort
misschien
werelderfgoed.
Een
toeristische,
recreatieve, culturele en ecologische
belevenis om te koesteren.
Dag van de Trage Weg
Stilstaan is achteruitgaan. Onze werkgroep is al volop bezig met de voorbereiding van de volgende
dag van de Trage Weg op zondag 21 oktober 2012. Vorig jaar werd op deze actiedag met succes
de oude Tikkenhaenweg in Wortel geherwaardeerd. Dit jaar focussen we op het Pijperpad in Meer.
Deze historische voetweg is een zeer oude kerkvoetpad voor de bewoners van de gehuchten
Gestel en Werkhoven in Meer, op de tiendenkaart aangeduid als ‘kerkvoetpad van Gestel’. Oude
inwoners van Meer herinneren zich de ‘Kruisdagen’ die ook over dit Pijperpad gingen. Deze
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Kruisdagen waren processies die langs en over akkers en velden trokken om deze te zegenen.
Het Pijperpad, aangeduid in de Atlas der Buurtwegen, onder nr. 42 (Sentier de Meir à la ferme de
Berg), loopt vanaf de kerk van Meer (Donckstraat) in de richting van Klein Werkhoven, meer
bepaald de Gestelsestraat.

Het eerste deel werd verhard tot straat met dezelfde naam. Waar deze straat rechtsaf buigt, loopt
het oorspronkelijke pad links tussen twee huizen en buigt dan iets verder rechtsaf de velden in.
Het is dit laatste onverhard gedeelte dat momenteel moeilijk begaanbaar is. Het eerste gedeelte
(grasland) is nog vrij goed begaanbaar maar verder langs het akkerland wordt hier het pad tot op
de perceelsgrens geploegd waardoor de bedding van het pad ten onrechte wordt ingenomen bij
het akkerland. Wij hebben dit reeds aan het College gemeld en met aandrang gevraagd om ook
het Pijperpad te onderhouden, te verbeteren en te voorzien van duidelijke bewegwijzering. Het
Pijperpad kan ook verder ontwikkeld worden als een alternatieve veilige schoolverbinding voor de
kinderen komende vanuit de gehuchten Gestel, Werkhoven en Maxburg. De stad Hoogstraten
heeft een tijd terug al een perceel grond aangekocht aan de achterkant van de school en palende
aan het Pijperpad. Een reden temeer om deze openbare erfdienstbaarheid te vrijwaren voor het
publiek en in het bijzonder de Meerse schoolkinderen. Ook de dorpsraad van Meer is hier
vragende partij. Het College heeft beloofd de eigenaars van de gronden waarover het Pijperpad
loopt te contacteren. Wij rekenen erop dat we samen met de gemeente op de dag van Trage Weg
dit historisch pad kunnen herwaarderen. Meer bijzonderheden volgen later via de website van vzw
Erfgoed Hoogstraten.
Vzw Trage Wegen, 10 jaar jong
De Dag van de Trage Weg is een jaarlijks weerkerende organisatie van de vzw Trage Wegen
(www.tragewegen.be). Deze vzw vierde onlangs haar tienjarig bestaan en is een kenniscentrum
waar je terecht kunt met je praktische vragen over de herwaardering van buurtwegen. Het is
tegelijk een dienstencentrum dat vorming organiseert voor vrijwilligers en voor beleidsmensen,
zowel gemeentelijk als provinciale medewerkers. De multifunctionaliteit van de trage wegen staan
hierbij centraal (milieu, recreatie, mobiliteit en cultureel erfgoed).
Onze werkgroep Oude Voetwegen is blij dat we voor de noodzakelijke ondersteuning van onze
acties reeds meermaals beroep konden doen op de expertise van vzw Trage Wegen. Vele
gemeenten in Vlaanderen werden de laatste jaren door hen begeleid bij de opwaardering van
buurtwegen tot een netwerk van trage wegen. In Hoogstraten zijn ‘de geesten’ vandaag helaas
hier nog niet rijp voor. Wij hopen echter dat we op relatief korte termijn samen met de gemeente en
vzw trage wegen hier werk van kunnen maken. Wij wensen hen ondertussen proficiat met hun
tienjarig bestaan en veel succes de volgende jaren bij de ondersteuning van actiegroepen en
gemeenten.
Sideways
Vzw Trage Wegen organiseert tijdens haar feestjaar een vier weken durende - van 17 augustus tot
17 september - artistieke voettocht doorheen Vlaanderen. Het weekend 8 en 9 september slaat
deze kunstkaravaan (Sideways) haar kamp op aan de Kleine Engelandhoeve in Turnhout, Vlaams
Cultuurstand 2012. Allen daarheen. Meer info : www.sideways2012.be
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Weet men de weg nog?
Nu wandelen op het platteland een van de meest populaire vrijetijdsbestedingen is geworden - het
is zowel fysiek als psychologisch deugddoend - wordt de bescherming van trage wegen steeds
meer synoniem met het promoten van de volksgezondheid. Daarom is het zo belangrijk dat onze
oude historische voetwegen worden geherwaardeerd en gepromoot. Het wandelknooppuntennetwerk dat nu recent door het toedoen van de provincie werd geïmplementeerd in onze regio is
een belangrijke stap in deze herwaardering en gebruik. Onze provincie is ervan overtuigd dat
geleidelijk aan ook onze beleidsmensen deze visie zullen onderschrijven en de aantrekkingskracht
ervan zullen inzien. Het is inderdaad jammer dat onze schepenen heel voorzichtig blijven in deze
zaak. Burgemeester en Schepenen zijn wettelijk verantwoordelijk voor de instandhouding van
deze oude buurtwegen. Het blijft onze plicht hen - tot vervelens toe - te wijzen op hun
verantwoordelijkheid en hen te bewegen tot duidelijke transparante beleidskeuzes bij de
herwaardering van onze oude voetwegen en de uitvoering hiervan met volle goesting te
ondersteunen. Onze stad beschikt over erg competent personeel om het geheel in goede banen te
leiden. Naast de inventarisatie van de voetwegen, zijn overleg, sensibilisatie en uitwisseling dan
ook noodzakelijke ingrediënten bij het opmaken van een trage wegenplan. Of zoals een oud
Chinese gezegde stelt : “Waar vele voeten langskomen, ontstaat een weg’.

Memorandum

Erfgoednota 2012 voor de lokale politieke partijen
Vzw Erfgoed Hoogstraten komt nu reeds tien jaar op voor het erfgoed in Hoogstraten. Naast het
creëren van een draagvlak bij de bevolking en het ondernemen van specifieke acties ter
bescherming en herwaardering van ons erfgoed proberen we ook de lokale politici te overtuigen
van het belang van het erfgoed. Net als in 2006 maakten we in overleg met de werkgroepen een
memorandum op dat bij onze algemene vergadering aan onze leden werd voorgesteld. Het
memorandum werd naar aanleiding van de Erfgoeddag overgemaakt aan de politieke partijen. We
hopen dat ze met de opmaak van de partijprogramma’s en later de beleidsplannen hiermee
rekening zullen houden!
MEMORANDUM
1. Respecteren historisch karakter van onze stad
Het stadsbestuur zal in haar beleidsdaden het historisch karakter en de eigenheid van het
centrum, de dorpskernen en het buitengebied respecteren. Bij de verdere ontwikkeling van onze
stad zal het bestuur zonder voorbehoud rekening houden met de aanbevelingen neergeschreven
in de studie “Hoogstraten, erfgoed en ontwikkeling” opgemaakt door het studiebureau Stramien.
Tevens zal het bestuur Stramien de opdracht geven om haar lopende studie uit te breiden tot de
deelgemeenten Meer, Meerle en Meersel-Dreef.
2. Geen sloopvergunning zonder plan van nieuwbouw en verklaring van voortgang in
bouwproces
Het stadsbestuur levert, indien de eigenaar de intentie heeft om een nieuw gebouw op te trekken,
slechts een sloopvergunning af indien de aanvraag vergezeld is van een bouwaanvraag en een
timing van het bouwproces, dit om storende braakliggende bouwpercelen te vermijden.
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3. Erkennen van dorpsmonumenten
De Stedelijke Commissie Bouwkundig Erfgoed krijgt een permanent karakter. Deze commissie
brengt advies uit in verband met bouwaanvragen van beeldbepalende panden. Ze krijgt de
opdracht om, in overleg met het Agentschap Onroerend Erfgoed, Stramien en Erfgoed
Hoogstraten vzw, een aantal beeldbepalende niet als monument beschermde gebouwen het
statuut van “dorpsmonument” te geven. Met die lijst wil men duidelijkheid scheppen naar eigenaars
en eventuele kopers van de betrokken panden.
4. Naleven advies Agentschap Onroerend Erfgoed
Wanneer het stadsbestuur wettelijk verplicht is om bij een bouwaanvraag het advies van het
Agentschap Onroerend Erfgoed in te winnen, zal het bestuur dit advies ernstig nemen en als
bindend ervaren.
5. Erkennen “Atlas van de buurtwegen” en de feitelijke voetwegen
De “Atlas van de buurtwegen” (1841) geeft een inventaris van de bestaande buurtwegen en is nog
steeds van kracht. De atlas moet wel worden aangevuld met de (voet)wegen die na 1841 zijn
ontstaan als feitelijke buurtweg, op basis van het publiek recht van doorgang. Inschrijving in de
atlas geeft deze wegen het juridisch statuut dat betwistingen uitsluit. Het stadsbestuur en de –
diensten werken samen met Erfgoed Hoogstraten aan een visie op een duurzaam behoud,
erkenning en herwaardering van de trage wegen in onze gemeente.
6. Heropenen van onwettig ingenomen trage wegen
Waar mogelijk worden de onwettig ingenomen trage wegen terug geopend, zeker indien
functioneel gebruik of opname in een netwerkconcept van de trage weg mogelijk is. Deze
maatregel sluit aan bij de doelstellingen van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS)
waarin staat dat “er een netwerk moet komen van landschappelijk interessante gebieden en dat
veldwegen daarbij maximaal ingeschakeld moeten worden”.
7. Degelijk onderhouden van de bestaande trage wegen
Omdat trage wegen ook een recreatieve functie hebben en vooral omdat het veilige wegen zijn,
zullen ze goed worden onderhouden en voorzien van naamborden. Als wettelijke beheerder van
de trage wegen zorgt het stadsbestuur voor een kordaat handhavingsbeleid waarbij overtredingen
zoals belemmering van de vrije doorgang via Gemeentelijke Administratieve Sancties worden
beboet.
8. Ondersteunen initiatieven en instellingen i.v.m. roerend of immaterieel Erfgoed
Op vlak van roerend of immaterieel erfgoed kan Hoogstraten prat gaan op een aantal fraaie
verwezenlijkingen als gevolg van een samenwerking tussen de publieke en private sector. Een
paar goede voorbeelden zijn het evenement “Vivat Hooghstraeten” in 2010 en de recente
publicatie “Uit het leven gerukt…” over de Hoogstraatse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.
Hierbij heeft Erfgoed Hoogstraten telkens een belangrijke rol gespeeld als initiatiefnemer,
organisator of onderzoeker, maar onze regio telt ook andere potentiële partners voor interessante
erfgoedprojecten. Het gaat bovendien vaak om initiatieven die op heel wat bijval vanuit de
bevolking kunnen rekenen. We verwachten dan ook van het stadsbestuur dat ze dergelijke
organisaties daadwerkelijk zal blijven ondersteunen (op financieel, logistiek en promotioneel vlak).
Tevens beschikt het stadsbestuur met het Stedelijk Museum en het Stadsarchief over twee
belangrijke, eigen erfgoedinstellingen. Er zijn daar vaak met eerder bescheiden middelen mooie
resultaten neergezet. Denken we maar aan de lange reeks succesvolle tentoonstellingen en de
nog steeds groeiende “Erfgoedbank Hoogstraten”. Het is dus vanzelfsprekend dat wij aandringen
op de verdere uitbouw van beide erfgoedpartners, met speciale aandacht voor de ontsluiting en de
publiekswerking.
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Open Monumentendag
Zondag 9 september 2012

Open Monumentendag Vlaanderen is het grootste cultureel
eendagsevenement
van
Vlaanderen.
Tijdens
Open
Monumentendag, steeds op de tweede zondag van september,
staat het onroerend erfgoed in de kijker, ieder jaar rond een
specifiek thema. In 2012 is dat thema ‘Muziek, woord en beeld’.
Op 9 september biedt Hoogstraten u zes open monumenten en
dertien verschillende activiteiten aan met 'Muziek, woord en
beeld' als leidraad. Dit uitgebreide programma kwam tot stand
door een samenwerking tussen het Stedelijk Museum
Hoogstraten, de Vrienden van de Hoogstraatse Beiaard, Den
Hoftuin, vzw de Laermolen en de Meerselmolen. Het belooft een
dag te worden vol creatie, emotie, beleving, inspiratie en
schoonheid. We hopen u dan ook te mogen verwelkomen!

De volgende monumenten zijn opengesteld:
•
•
•
•
•
•

Begijnhofkerk (Hoogstraten)
Doorlopend 12.30 - 17 uur
Sint-Katharinakerk (Hoogstraten)
Doorlopend 13.30 - 17.30 uur
Onze-Lieve-Vrouw-Bezoeking (Meer)
Doorlopend 12 - 16 uur
Sint-Clemenskerk (Minderhout)
Doorlopend 12.30 - 16.30 uur
Meerselmolen (Meersel-Dreef)
Doorlopend 10 - 18 uur
Laermolen (Hoogstraten)
Doorlopend 14 - 18 uur

Aan de monumenten zijn verschillende activiteiten gekoppeld:
Tentoonstelling: De Bellens-dynastie (Onze-Lieve-Vrouw-Bezoeking - Meer)
Een heleboel talenten zijn erfelijk, zo ook de muzikale microbe. Een familie die als geen ander
hiervan een voorbeeld is, is de familie Bellens uit Meer. Stamvader Franciscus Bellens kwam
vanuit Pulle in Meer wonen. Sinds 1860 was hij koster-organist in Meer. Dit kosterschap bleef 125
jaar in dezelfde familie en het werd doorgegeven van vader op zoon. Na hem waren ook Constant
en Jozef Bellens koster-organist. Evenveel leden van de Bellens-familie waren organist in
Hoogstraten. Mon Bellens, baas van Hotel De Zwaan en leraar muziek aan het Klein Seminarie is
mogelijk de bekendste. Zijn zoon, Gustaaf Bellens, volgde in zijn voetsporen als organist van de
Sint-Katharinakerk en eveneens als leraar.
Na de Tweede Wereldoorlog werd Staf organist in de Kristus Koningkerk in Antwerpen. Ook zijn
nonkel Jef had het muzikale gen geërfd. Hij was zo mogelijk de meest muzikale van de familie. Na
studies aan het Lemmens-instituut vertrok hij naar Ierland waar hij in Limmeric organist en
muziekleraar werd. Hij leidde daar eveneens een groot koor en operagezelschap. Hij maakte ook
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pianobewerkingen en koorbewerkingen van Ierse volksliederen. In 1919 keerde zijn gezin - met
ondertussen 5 kinderen - terug naar Hoogstraten. Hier bij ons bespeelde hij het orgel van de
begijnhofkerk, gaf hij les aan het Klein Seminarie en nam deel aan de gemeentepolitiek als
schepen.

Mon Bellens met de symphonie van het Klein Seminarie

Mini-concerten op de historische Hoogstraatse orgels
Op elk orgel wordt een kort demonstratieconcert gegeven door een organist. Vervolgens geeft hij
of zij u een kort woordje uitleg over de achtergrond, het bespelen en de mogelijkheden van de
orgels.
o
o
o
o

Delhaye-orgel (Begijnhofkerk - Hoogstraten) om 13.40 en 16.00 uur
Pels-orgel & Thomas-orgel (Sint-Katharinakerk - Hoogstraten) om 14.05 en 16.30 uur
Merklin-orgel (Onze-Lieve-Vrouw-Bezoeking - Meer) om 12.30 en 14.50 uur
Vermeersch-orgel (Sint-Clemenskerk - Minderhout) om 13.10 en 15.30 uur

O.M.D. in de Laermolen met Salon 23
Sommige muziekliefhebbers denken nu al: Orchestral Manoeuvres in the Dark en dit in een molen
… daar wil ik bij zijn! Wij kiezen echter voor deze Open Monumentendag voor een culturele
inbreng van ons jong en nieuw kunstencollectief 'Salon 23'. Zij krijgen praktisch een carte blanche
in de molen. De enige voorwaarde die opgelegd wordt is dat het thema 'Molens' is. Wat wordt het?
Een projectie ondersteund met muziek of het geluid van de molen zelf? Poëzie? Muziek? Ook wij
weten het nog niet. Maar dat het fantastisch wordt daar zijn we zeker van!
Dagvullend programma in de Meerselmolen
Zoals elk jaar doet het team van de Meerselmolen mee aan het organiseren van Open
Monumentendag. De molen is op deze dag te bezichtigen en er worden rondleidingen gegeven
door de molengids en vrijwillige molenaars. Er is meel te koop en u kunt heerlijk genieten van een
koffie/thee met huisgebakken appel- of notentaart in de fraaie serre. Binnen het jaarthema biedt de
Meerselmolen u graag volgend dagvullend programma aan:
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o

Pien Storm van Leeuwen (beeldend kunstenaar en dichter uit Chaam)
Zij komt haar gedichten voordragen die over het “water” gaan. Bekend zijn haar
“poosplaatsen” die het landschap verrijken met gedichten, o.a. langs de Dommel en de
Mark.

o

Renze Ferwerda (singer-songwriter uit Wagenberg)
Hij gaat ondermeer zijn prachtige lied zingen over “Brabant bij de bron”.
Het lied met de Vlaamse tongval zal zeker niet ontbreken.
Bovendien hoor je op de VRT regelmatig zijn songs.

o

Desiree van Warmerdam (componist-fluitist/accordeonist uit Breda)
Zij komt met een ensemble van 10 fluitistes en 2 cellisten, we gaan genieten van prachtige
hedendaagse muziek.

o

De Vaganten (Hans Titulaer met zijn companen uit Plasmolen en omstreken)
Zij zingen oud Nederlandse en oud Vlaamse liedjes, a-cappela of begeleid met accordeon,
mandoline, gitaar, blokfluit en banjo.

Torenbeklimming (Sint-Katharinakerk)
Praktisch: 13.30 - 17 uur (€ 2 volwassenen - € 1 kinderen)
Slotconcert: Hoogstraatse beiaard en de Koninklijke Antwerpse Jachthoornkring
Open Monumentendag sluiten we dit jaar in stijl af. We bieden u een dubbelconcert aan tussen de
Hoogstraatse Beiaard en de Koninklijke Antwerpse Jachthoornkring (KAJK).

De groep bestaat uit een 15-tal actieve leden. Ze bespelen allemaal hetzelfde instrument: De
(Franse) jachthoorn (ook wel "Trompe" of "Trompe d'Orléans"). De KAJK werd in 1901 te
Antwerpen opgericht en is daarmee één van de oudste jachthoorngroepen van België. Ze kwam
na een bewogen geschiedenis en heel wat omzwervingen terecht op het Fort II te Wommelgem en
heeft daar nog steeds haar onderkomen. Tijdens de optredens laten ze het publiek kennismaken
met het oude en nieuwe jachthoornrepertoire in de eeuwenoude traditie van de lange loopjacht te
voet of te paard.
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Ook onze eigen beiaard heeft een boeiende traditie. U komt er op 9 september alles over te weten!
Er wordt voor u een luisterplaats ingericht op de parking van IKO. Daar kan u het slotconcert door
de Hoogstraatse beiaard in samenspel met de Koninklijke Antwerpse Jachthoornkring van op de
eerste rij volgen. Aanwezigen kunnen deelnemen aan de luisterwedstrijd en een mooie prijs
winnen.
Praktisch: 17 uur
! Speciaal voor kinderen: Op zoek naar de schat van Katrien (Sint-Katharinakerk)
Zet je speurneus op en ga op zoek naar de verdwenen schat van Katrien. Katrien, de
patroonheilige van onze prachtige Sint-Katharinakerk, kan alle hulp gebruiken bij het terugvinden
van haar schatten. Vraag je deelneemformulier aan één van de kerkwachters!
Praktisch: 13.30 - 17.30 uur

Museum krijgt kwaliteitslabel
Stedelijk Museum Hoogstraten wordt erkend museum.

Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege kent aan het Stedelijk Museum Hoogstraten een
kwaliteitslabel toe. Met het label erkent de Vlaamse overheid de kwaliteitsvolle werking van het
Stedelijk Museum Hoogstraten.
Naar het voorbeeld van andere Europese landen bestaan
er basisvoorwaarden waaraan een professioneel museum,
zowel klein als groot, moet voldoen. Door het toekennen
van kwaliteitslabels draagt de Vlaamse overheid bij tot een
duurzame en kwaliteitsvolle cultureel-erfgoedwerking, die
kadert binnen een integraal en geïntegreerd cultureelerfgoedbeleid. Het Stedelijk Museum Hoogstraten toont
met dit label aan dat ze haar verantwoordelijkheid als
beheerder van het cultureel erfgoed ernstig neemt. Ze
oefent de vier basisfuncties (verzamelen, behouden en
beheren, onderzoeken en beschikbaar stellen aan het
publiek) op een evenwichtige wijze uit en geeft garanties
op het vlak van het management. Het label creëert ook
mogelijkheden
voor
(internationale)
bruiklenen,
collectiemobiliteit en informatie-uitwisseling.
Voor het Stedelijk Museum Hoogstraten is dit een belangrijke stap in haar geschiedenis. Het
Stedelijk Museum Hoogstraten bestaat al sinds 1927 maar werd heropgericht in 1999. Toen werd
de collectie overgedragen aan de stad Hoogstraten door de Hoogstratens Oudheidkundige Kring
en nam de stad Hoogstraten personeel in dienst voor de werking van het museum.
Naast het Stedelijk Museum Hoogstraten kregen ook het MAS in Antwerpen, Het STAM in Gent,
de Plantentuin Universiteit Gent, het Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke, het MAS, het
Museum van Oudenaarde en de Vlaamse Ardennen het kwaliteitslabel.
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70 jaar geleden (7)

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.

Arbeitseinsatz (Deel 1)
Tewerkstellingpolitiek
In de zomer van 1940 zat België zowel politiek als economisch aan de grond: onder de voet
gelopen door een machtige buur, geteisterd door omvangrijke vernielingen aan de infrastructuur,
om dan nog te zwijgen van de vele opeisingen door de bezettende macht. Het was tekenend dat
op dat ogenblik ruim een kwart van de beroepsbevolking zonder werk zat.
Een snelle hervatting van de economische activiteit was van groot belang voor het bestrijden van
de werkloosheid en het weer op gang trekken van het publieke leven. Ruhe und Ordnung speelde
uiteraard ook in de kaart van de Duitse bezetter. Toch bleef de werkloosheid hoog. Zo viel door de
aanslepende oorlogsomstandigheden de haven van Antwerpen - en de toevoer van nogal wat
grondstoffen - grotendeels stil en dat had uiteraard gevolgen voor de economie. Fabriekssluitingen
of -reorganisaties bleven niet uit.
Het potentieel aan al dan niet werkloze arbeiders in België kon natuurlijk niet onaangeboord blijven
door het Derde Rijk dat omwille van de verregaande mobilisatie van haar bevolking en de zware
oorlogsinspanningen steeds meer snakte naar extra arbeidskrachten. In de Duitse landbouw en
(oorlogs)industrie werden naast krijgsgevangenen en politieke gevangenen dus geleidelijk ook
jongemannen uit de bezette gebieden ingezet.
Voor deze laatste categorie ging het aanvankelijk om vrijwilligers. Men probeerde hen van bij het
begin van de bezetting naar Duitsland te lokken door een hoger loon - uitbetaald in stevige
Reichsmarken - en allerlei voorzieningen en extra’s waar een arbeider in België vaak alleen maar
van kon dromen. We mogen tevens niet vergeten dat heel wat gezinnen indertijd amper de eindjes
aan elkaar konden knopen en dat er in eigen land niet veel beterschap in zicht was. Er moest hoe
dan ook brood op de plank komen en er waren dus mensen uit onze regio die vrijwillig een contract
ondertekenden. Ze konden daarbij niet altijd op begrip rekenen van hun familie of kennissenkring.
Een andere schaduwzijde naargelang de oorlog vorderde waren de steeds zwaardere geallieerde
luchtaanvallen op de Duitse industriesteden.
Ondanks de vertekening van het cijfermateriaal voor propagandadoeleinden, blijken er naar
schatting toch 200.000 Belgen vrijwillig naar Duitsland te zijn vertrokken. De meesten kwamen er
in de industrie terecht. Toch leverde de aanwerving van vrijwillige arbeiders niet de verhoopte
resultaten op en de Duitsers begonnen steeds meer druk uit te oefenen. Bepaalde categorieën van
werklozen verloren bijvoorbeeld hun uitkering zodat er nauwelijks een andere uitweg overbleef.
Ook werden jongemannen die omwille van een klein vergrijp waren opgepakt, bedreigd met
deportatie. Ze kregen te horen dat ze enkel nog afscheid mochten nemen van hun familie als ze
“vrijwillig” een arbeidscontract ondertekenden. Mogelijk is dit ondermeer gebeurd met Carlo
Matthieu uit Minderhout nadat die in de gevangenis was terechtgekomen na een aanvaring met
oorlogsburgemeester ’s Jongers.
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Wervingsaffiche voor arbeid in Duitsland (Collectie SMH)

Verplichte arbeidsdienst
Op 6 maart 1942 vaardigde het Duitse bezettingsbestuur in Brussel, na enige aarzeling, een
verordening uit waardoor inwoners van hun ambtsgebied (België en Noord-Frankrijk) verplicht aan
het werk konden worden gezet. Ondermeer zogenaamd asociale elementen zoals werkweigeraars,
zwarthandelaars en smokkelaars werden geviseerd. De Belgische Arbeidsambten en
gemeentebesturen werden door het militaire bestuur via de Feldkommandanturen botweg
ingeschakeld bij de uitvoering.
Zeven maanden later, op 6 oktober 1942, ging men nog een stap verder door de afkondiging van
de verplichte tewerkstelling in Duitsland. De maatregel gold aanvankelijk overigens ook voor
ongehuwde vrouwen, maar dit werd onder druk van o.a. de Katholieke kerk weer ingetrokken. De
zogenaamde Werbestellen (Duitse werfbureaus) namen het voortouw. Omdat de verordening
duidelijk indruiste tegen de Conventie van Geneve door Belgische burgers onder dwang te werk te
stellen om de Duitse oorlogsinspanning te ondersteunen, kwam er protest uit verschillende
hoeken. De secretarissen-generaal, de hoogste ambtenaren in België, legden de gemeenten zelfs
een verbod op om mee te werken aan deze verordening. Een van de gevolgen was dat Belgische
politiediensten doorgaans weigerden om werkweigeraars aan te houden.
Vanaf de lente van 1943 begon het Militaire Bestuur zich zorgen te maken over het groeiende
aantal werkweigeraars. Bijvoorbeeld in april 1943 bood meer dan 40% van de opgeroepen
mannen zich niet aan. De bezetter deed beroep op de Feldgendarmerie (militaire politie), de
Zivilfahndungsdienst (premiejagers) en de hulp vanuit collaboratiekringen om de onderduikers
meedogenloos op te sporen. Hier en daar werden er zelfs gijzelaars genomen om de
jongemannen te dwingen zichzelf aan te geven.
Opzoekingen in bevolkingsregisters of het uitkammen van het personeelsbestand van bedrijven
die niet in dienst stonden van de oorlogsinspanning leverden blijkbaar onvoldoende mankracht op.
Men ging dan ook over tot een systematische oproeping van complete groepen per geboortejaar.
In juni 1943 werden alle mannen opgeroepen die geboren waren in 1920 en 1921 en die niet
genoten van een of andere vrijstelling (onontbeerlijke landbouwers, mijnwerkers, studenten,
priesters, politiemannen,…). De resultaten bleven tegenvallen en in april 1944 ging men over tot
het oproepen van de jaarklassen 1922 tot 1924. Cijfers voor de maand mei 1944 illustreren
evenwel het debacle voor de Duitse bezetter. Er werden die maand 32.000 jonge mannen
opgeroepen en daarvan boden zich er 24.000 effectief aan op de Werbestelle. Omwille van allerlei
vrijstellingen konden er evenwel slechts 2.000 aangeworven worden en daarvan vertrokken er
uiteindelijk maar 750. Een sprekend voorbeeld.
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Als men de vrijwillige en verplichte arbeiders in Duitsland optelt bij de krijgsgevangenen komt men
toch nog op een totaal van 463.000 Belgen die in Duitsland hebben gewerkt. We mogen ook niet
vergeten dat het gros van de industrie in België eveneens werd ingeschakeld voor de Duitse
oorlogsinspanning. De verplichte tewerkstelling werd ongetwijfeld een van de meest gehate
maatregelen van de Duitse bezetter die het leven van tienduizenden Belgische gezinnen heeft
ontwricht en het probleem begon zich relatief snel tijdens de bezetting af te tekenen.
Mee- of tegenwerken?
In de Nieuwe Orde van nazi-Duitsland werd werkloosheid niet getolereerd en dat standpunt gold
ook voor de onderworpen gebieden. Nogal wat Belgische gemeenten begonnen aanvankelijk met
het oproepen van werklozen voor bepaalde openbare werken. In Turnhout werden zij ondermeer
ingezet bij de aanleg van de ring om de stad. In Hoogstraten-centrum volgden de eerste
initiatieven nadat VNV-er Piet Gommers was aangesteld als oorlogsburgemeester in de lente van
1941. Het ging ondermeer om het ruimen van sloten en herstellingswerken aan de SintCatharinakerk.
Toen in het voorjaar van 1942 een vraag naar inlichtingen over smokkelaars en woekeraars
toekwam was de Hoogstraatse burgemeester opvallend behulpzaam. Op 5 mei 1942 vertrok er zo
een lijst naar het Arbeidsambt met maar liefst 104 namen van inwoners van Hoogstraten. Men had
blijkbaar van de gelegenheid gebruik gemaakt om er ook een aantal politieke tegenstanders aan
toe te voegen. Ook bij een latere gelegenheid (3 april 1943) bezorgde oorlogsburgemeester
Gommers een lijst met 46 Hoogstratenaren aan het Arbeidsambt, opnieuw met een aantal “lastige”
patriotten. Dergelijke praktijken zorgden er uiteraard voor dat het Nieuwe Orde-bestuur van
Hoogstraten steeds meer geïsoleerd kwam te staan. Een aantal gemeentebesturen werkten
slechts minimaal of helemaal niet mee aan de verplichte tewerkstelling. Andere gemeenten - zoals
Meer - gingen nog een stap verder en pleegden actief verzet door het afleveren van valse
getuigschriften. Het systeem dat blijkbaar rond de Compagnie Liebig in Meer werd opgezet om
jonge mannen uit Duitsland te houden werd reeds in een eerder deel aangeraakt. Er is zeker
bijkomend onderzoek nodig naar de precieze werking van lokale verzetsgroepen in deze materie.
E.H. Lauwerys gaf in zijn oorlogskroniek aan dat er op 18 september 1942 in Oostmalle voor het
eerst in onze ruime regio 18 arbeiders “onder wie ook boerenzonen” werden opgeëist. De impact
bleef niet uit: “Te Hoogstraten durfden vele jonge mannen niet thuis overnachten en waren van
dan af voortvluchtig.”. Anderhalve maand later noteerde de priester-leraar dat er een eerste trein
met “opgeëiste werklieden” vanuit Antwerpen naar Duitsland was vertrokken1. Het is niet bekend
hoeveel inwoners van onze deelgemeenten tijdens de Tweede Wereldoorlog effectief een
oproeping hebben gekregen voor de verplichte arbeidsdienst, maar het gaat zeker om enkele
honderden mannen. E.H. Lauwerys noteerde zo dat er op 25 maart 1943 liefst 180 kerels uit
Hoogstraten-centrum werden ontboden in Antwerpen. Hij geeft echter niet aan hoeveel mannen
daar toen op zijn ingegaan. Men probeerde de keuring in ieder geval zo lang mogelijk uit te stellen,
maar men bood zich na verloop toch aan om maatregelen tegen hun families te voorkomen.
Plantrekkers
Voor hen die in aanmerking kwamen en niet wilden vertrekken zat er niks anders op dan er
proberen onderuit te komen of onder te duiken, als men daar tenminste de gelegenheid toe had.
Neel Meyvis werkte op de eerder bescheiden boerderij van zijn ouders op de Muzementen in
Hoogstraten. Hij werd ingeschreven als knecht bij enkele nonkels in Meer om niet te worden
opgeëist. Landbouwersknechten konden doorgaans op enige flexibiliteit rekenen omdat de
voedselvoorziening ook van groot belang was voor de bezetter. Anderen namen dienst bij
organisaties die werk in eigen land aanboden, zoals de Vrijwillige Arbeidsdienst voor Vlaanderen.

1

Lauwerys J., Hoogstratens Oorlogsboek, 1972, p. 43
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Gerard Huet uit Wortel studeerde in een technische school in het Antwerpse en behoorde tot de
jaarklas van 1922. Hij was dus een kandidaat bij uitstek voor de arbeidsdienst. Zoals een aantal
anderen wist hij zich echter goed uit de slag te trekken2: ”In 1943 zat ik in mijn laatste jaar in
Borgerhout. Bij het begin van het schooljaar waren we door de directie gewaarschuwd dat de Duitsers
de leerlingenlijsten hadden opgevraagd en dat dit met de tewerkstelling in Duitsland te maken had.
Mijn vader was de laatste vijf jaar van zijn staatsdienst bureeloverste geweest op de nijverheidsdienst
in Merksplas-Kolonie. Daardoor kende hij de ingenieur heel goed. Onze vader nam contact met hem
op en ik was in Merksplas aangenomen in de smidse voor ik was afgestudeerd!
Ik ben in totaal wel tien keer naar de Ortskommandanturen moeten komen in Turnhout, Antwerpen
en zelfs een keer in Brussel. Daar zaten dan kerels die Vlaams spraken. Die dienst heette tijdens
de bezetting Arbeidsambt maar hij bestond ook al voor de oorlog. Er werkte iemand uit Merksplas,
van de leeftijd van onze Jan, en die had me aangeraden nooit iets te ondertekenen. De laatste
keer zat één van die ambtenaren daar wat met zijn hoofd te schudden. Hij zei dat het niet klopte
dat ik met mijn technische opleiding, gevangenen bewaakte. Toen kreeg ik plots een heel goede
ingeving. Ik zei dat ik als technieker in de smederij direct in de gaten had of de gevangenen géén
uitbraakmateriaal of wapens voor een opstand aan het fabriceren waren en dit in tegenstelling tot
de gewone cipiers. Dat was voor hen natuurlijk een doorslaggevend argument. Ze wilden voor
alles de rust bewaren. Het was direct in orde en ik moest niet meer komen!”
.
Jozef Martens (°1924) was een boerenzoon uit de Terbeeksestraat te Meer. Hij kwam eveneens in
aanmerking voor verplichte arbeid in Duitsland, maar hij zou uiteindelijk niet vertrekken3: “Ik geloof
dat het al in 1942 begonnen is dat ik naar Turnhout moest komen. Ik weet nog goed dat er een
deel voor en een deel na de middag moest komen en ik was bij die van de namiddag. We kwamen
aan de brug over de vaart en daar stond Fons Janssen van Hoogstraten te schreeuwen. Hij was
een jaar of twee ouder als ik en hij zei: “Jongens rij toch niet verder naar Turnhout, want ze pakken
uwe pas af. Je moet recht door naar de keuring en binnen twee dagen moet je naar Duitsland!” Ze
hadden zijn pas afgepakt en hij was al gekeurd: “En ik had anders goede papieren…” Hij had van
de gemeente papieren gekregen dat hij met hun vrachtwagen zogezegd voor de
voedselvoorziening voor het gemeentebestuur reed. Er was daar blijkbaar iemand die ook zo’n
papieren had en Fons zou toch naar Duitsland moeten. Wij dierven niet anders dan naar Turnhout
te rijden. De dokters bleken er echter al weg te zijn. Ons paspoort werd niet afgepakt en we
moesten ook niet direct naar de keuring. Ze zeiden dat we na drie dagen moesten terugkomen.
We zijn toen niet meer terug gereden. Daar kon je beter weg blijven, maar ja ze zochten je wel.
Het kon gebeuren dat ik drie oproepingsbrieven per week in de bus kreeg. Ik woonde nog bij mijn
ouders thuis maar mijn zuster woonde in Loenhout en daar ben ik toen veel naar toe gegaan. Dat
was een ander arrondissement. Als je daar werd aangesproken en je haalde je pas boven dan
kwam het wel in orde want je stond er niet opgeschreven. In het arrondissement Turnhout moest je
én je pas én je vrijstelling bij hebben en die had ik natuurlijk niet omdat ik wel degelijk naar
Duitsland moest gaan werken. Eind 1943 of begin 1944 moesten we allemaal volgens den ABC
naar Turnhout komen. Ik was die dag helemaal alleen van Meer. Onderweg kwam ik Gust Matthé
van Wortel tegen. Die haalde mij in en vroeg of mijne fiets ook zo zwaar trapte. Ik zei: “Ik zou liever
in de andere richting rijden.” “Ik ook.”. Maar ja, je kon niet anders. Ik had nog tegen onze vader
gezegd dat ik er niet naartoe wilde, want dat ik dan niet zou terugkeren. Je had dan echter iemand
als Nest Mertens. Hij was in Meer op de gemeente den baas en werkte als klerk bij de notaris. Hij
zou voor de nodige papieren zorgen. Ik was natuurlijk bang om naar Turnhout te rijden want
eigenlijk liep je daar in de val. Uiteindelijk hadden ze me toch goeie papieren meegegeven. De
anderen die me waren voorgegaan, hadden vrijstelling gekregen tot 15 maart 1944. Ik kwam in
Turnhout en daar zat zo’n Duitser achter een bureau. Je moest de papieren die je bij had afgeven.
Hij haalde een boek boven en begon er in te bladeren en maar te bladeren. Toen stond hij op en
hij ging er boven nog een boek halen. Ook daar was hij van alles in aan het opzoeken. Ik dacht:

2
3

Interview met Gerard Huet (AFH)
Interview met Jozef Martens (OHO/EH)
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“Ja, ik zal hier of daar wel ergens genoteerd staan”. Op den langen duur klapte hij het boek dicht.
Hij begon ook zo’n formulier in te vullen en ik zag dat hij 15/3 schreef. Ik dacht: “Nu ben ik er klaar
mee.” Wat was ik toen rap Turnhout uit!
Op die papieren stond dat ik thuis op de boerderij werkte. Mijn broer was ook nog thuis maar zes
jaar ouder. Het waren vooral de jongemannen rond de twintig of begin twintig zoals ikzelf waar het
het kwaadst voor was. Die moesten ze hebben. Mijn zuster was al voor de oorlog getrouwd en het
huis uit, maar de andere was twee jaar jonger als ik en werd meegeteld als werkkracht. Er mocht
een zeker aantal personen op de boerderij blijven werken. Dat hing onder andere af van de grootte
van de boerderij. Er was op Gestel eigenlijk niemand die zo’n papieren had als ik. De 15de maart
1944 moesten we opnieuw naar Turnhout komen en toen is de vrijstelling verlengd tot 15 juni. We
kregen er dus drie maanden bij. De 15 juni hoefden we al niet meer binnen te komen bij de
Duitsers. Er stond er ene buiten en we kregen meteen uitstel tot 15 september. Op 15 september
1944 waren die mannen in Turnhout al vertrokken natuurlijk.4”

Jozef Martens en zijn echtgenote Liza Goetschalckx bij het interview door Paul Fockaert in 2008. Jos kende tijdens de
bezetting enkele benauwde uurtjes op het Arbeitsambt en de Werbestelle in Turnhout, maar moest uiteindelijk niet
vertrekken (collectie OHO/EH)

Soms kwam er hulp uit onverwachte hoek, zoals voor Felix Peeraer (°1922) uit Meer5: “Een
kameraad van mij uit Zondereigen die ook met mij naar de hoefsmederijschool in Brussel ging is
gedwongen om in Duitsland te gaan werken. Ik moest eigenlijk ook maar ik ben voortvluchtig
geweest en ben steeds op tijd kunnen gaan lopen. Ik ben opgeroepen geweest en moest heel
regelmatig, minstens om de drie weken naar de Werbestelle in de Sint-Antoniusstraat in Turnhout.
Ik denk dat ik daar wel een keer of tien ben geweest. Iedere keer met evenveel schrik. Daar
werkten Duitsers, maar volgens mij ook een paar Vlamingen. Je werd er door een Duitse dokter
gekeurd en dan kreeg je bericht dat je kon vertrekken. Piet Gommers, de oorlogsburgemeester
van Hoogstraten maar ook onze huisdokter, had een mogelijke oplossing. Gommers stond bekend
als Duitsgezind, maar toch wilde hij ons helpen. Hij gaf mijn vader een röntgenfoto van iemand die
maagkanker had. Zo zou ik thuis kunnen blijven. Het is echter niet gelukt. Onze vader is zelf ook
gekeurd geweest. Ze zeiden tegen hem dat ik naar Duitsland moest en dat hij dan maar lichte
arbeid moest doen als hij geen zware arbeid meer kon doen. We hadden al een lange rieten mand
voor mij gekocht, klaar om te vertrekken. Ik heb mijn oproeping gehad en toen heb ik meer niet
thuis geslapen als wel. Ik kon terecht bij een overbuur, een oude vrouw, Dina Janssen. Die had
nog een kamertje over en daar stond een bed in waar ik kon slapen. Er stond echter ook een grote

4

Het centrum van Turnhout werd op 24 september 1944 bevrijd, maar de meeste Duitse organisaties hadden er
waarschijnlijk begin september hun boeltje gepakt.
5
Interview met Felix Peeraer (OHO/EH)
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appelboom op de werft en als er dan ’s nachts een appel afviel dan vloog je ook licht uit je bed
omdat je dacht dat de Duitsers er waren.”
Onderduikers
Voor de meeste jongemannen uit onze regio bleef het de boodschap om zoveel mogelijk uit het
zicht blijven of – in het ergste geval – onder te duiken, met alle gevolgen van dien. Onderduikers
ontvingen immers geen loon of geen rantsoeneringzegels voor voedsel of kleding. In onze
landelijke gemeenten streken trouwens ook werkweigeraars neer uit andere gemeenten, zoals uit
Lier en Antwerpen. Hier was letterlijk meer ruimte. Verder was er afgezien van de grenswachten
geen permanente Duitse aanwezigheid. Bovendien was er ook meer voedsel voorhanden om een
extra mond te voeden en als de onderduikers een handje toestaken op de boerderij waar ze
verbleven viel dat ook niet meteen op. Als je tenminste de buurtbewoners kon vertrouwen.
Hoogstratenaar André Huijbrechts (°1933) wees ons tijdens een interview op een vrij onverwachte
schuilplaats, net over de staatsgrens: “Er zaten verschillende Belgische onderduikers
ondergedoken op ‘t Hollands, in Castel. Er waren in Castel geen Duitsers, enkel twee Hollandse
Marechaussees die voor alles bevoegd waren. Dat waren Kalkman en Mutserts en die lieten de
mensen met rust. Die twee Marechaussees waren op logement bij Snoeys en ze moesten toch ook
eten. De bevolking gaf hen het nodige en in ruil knepen ze een oogje toe. Ze lieten alles draaien
zoals het draaide. In Castel kon je praktisch doen wat je wilde. Je kon er ook vrij makkelijk naar
toe. Er waren wel Duitse grenswachten die vanuit Baarle patrouilleerden, maar die kwamen
gewoonlijk maar tot Baarlebrug of tot tegen Hal. Die gingen niet tot in Castel. Ze betrouwden op
die twee Marechausses.
Die twee kenden de onderduikers goed genoeg, zoals iemand van de familie Fockaert uit
Hoogstraten, ook iemand uit Schoten en een zekere Clement uit Deurne. Ik ken zijn achternaam
niet, maar ik weet wel dat hij al in Duitsland had gezeten. Hij was in verlof mogen komen, maar hij
was niet teruggekeerd. Hij zat ondergedoken bij Jan Vorselmans. Die man van Deurne riskeerde
overigens veel. Hij had wel een vals paspoort van het verzet gekregen. Hij reed om de veertien
dagen van Castel naar Deurne. Hij woonde ergens bij het sportpaleis. Hij nam de tram in
Hoogstraten en daar werd toch veel op gecontroleerd. Hij nam altijd eieren of patatten mee voor
zijn vrouw. Hij was immers getrouwd. Clement kwam altijd bij ons langs in de Molenstraat voor hij
de tram nam. Hij is nooit gepakt. Ook die van Fockaert ging regelmatig naar huis, maar die kende
de streek natuurlijk goed genoeg. Hij zat volgens mij bij Keeske Vermeiren. Hij is later trouwens
getrouwd met de dochter van de boer waar hij zat ondergedoken. Er zaten er nog meer verstopt in
Castel, maar die paar mannen heb ik zelf gekend. Die kwamen allemaal binnendoor de grens over
en door de beemden achter mijne nonkel Bert Herrygers op de Bosuil en daar sprongen ze dan
even binnen. Zij hebben bijna de hele oorlog in Castel gezeten als voortvluchtigen.”
Aanhoudingen en razzia’s
Het verschijnen van de beruchte Feldgendarmen of Zivilfahnders, vaak Belgen in betaalde Duitse
dienst, gaf in onze regio steeds aanleiding tot heel wat commotie. Soms waren er grote
opsporingsacties op plaatsen waar men een grote “buit” kon verwachten, zoals bij dorpskermissen,
voetbalmatchen of wielerwedstrijden. Maar men ging evenzeer kleinschalig te werk, waarbij
individuele werkweigeraars werden opgespoord. De naar mijn weten grootste actie in onze stadje
vond plaats op 10 augustus 1943. ’s Morgens werden er in één klap 13 jonge mannen
aangehouden in Hoogstraten-centrum, maar zes van hen werden kort daarop weer vrijgelaten.
Mogelijk hadden ze de nodige vrijstellingen.
Een jongeman die er zelf redelijk gerust in kon zijn was Jos Snoeys (°1922) uit Hoogstraten, maar hij
herinnerde zich ook de jacht op zijn leeftijdsgenoten6: “Ik ben verschillende keren in Turnhout naar de
Werbestelle geweest, maar ik had van dokter Versmissen een bewijs gekregen dat ik ongeschikt was.
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Ik was zwaar ziek geweest voor de oorlog. Ik werd in Turnhout opnieuw gekeurd. Toen bleek dat het
géén leugens waren, kwam het in orde. Ik kreeg een Schein en ik heb dus nooit moeten onderduiken
of ook bij de razzia's kon me weinig gebeuren. Er waren in Hoogstraten overigens geregeld razzia's
voor werkweigeraars en daar heb ik wel 'ns iets van gezien. We gingen veel kaarten bij Jules Voet,
Jules Noeyens, Stiphout en Embrechts; die woonden naast elkaar. Op een keer zaten we bij een van
hen achter op de koer. Ineens komen Gust De Looze en Bert of Mil Graumans vierklauwens overal
overheen gevlogen; ervandoor met een Duitser erachteraan. To Noeyens bleef doodkalm en zei
tegen die soldaat: "Wat komde gij hier doen? Maak da ge wegkomt en rap zulle!" Dat zal ik nooit
vergeten...”
André Huijbrechts (°1933) uit de Molenstraat herinnert zich ook dat de spanning soms hoog kon
oplopen in de regio Hoogstraten: “Er stond eens een groepje van een man of zes, zeven te praten
bij het Spijker. Ik geloof dat er plots een Duitse patrouille aankwam. In ieder geval gingen die
jongemannen er vandoor. De Duitsers vonden dat natuurlijk verdacht en ze gingen er achteraan.
Ze vlogen door de Boschstraat, naar de watermolen en naar het Poeleinde toe. Dwars door de
weiden en zelfs dwars door de Mark. Allemaal richting Castel. De Duitsers hebben er trouwens op
geschoten. Ik geloof dat ze er toen een van te pakken hadden. Als ik me niet vergis was dat Jos
Swaegers, maar ik geloof dat die later nog is kunnen ontsnappen.”
Tevens was André getuige van een opvallend staaltje van solidariteit met de belaagde
jongemannen toen een van de gehate Fahnders op het toneel verscheen7: “Ik denk dat het met
Heilig Bloed in 1944 was. In de Rex, een café op den hoek van de Vrijheid en de Gelmelstraat
kwam er een Gestapo binnen met een revolver in zijn hand. Het was er zo ene met een lange jas
en een deukhoed. Hij had er een jongen zien binnen gaan van Achtel, een boerenzoon die ze
moesten hebben. Ik zie de Gestapoman daar binnengaan en die jongen uit Achtel moest naar
buiten komen. De jonge kerel komt tot in de deuropening en die van de Gestapo stapt achteruit
met getrokken revolver. De mensen in het café zagen dat allemaal gebeuren en ze sloten die
Gestapo in. Die had het er ineens niet meer mee. De jongen van Achtel ziet dat natuurlijk ook en
hij schiet langs achter naar buiten, achter de zaal van Cecilia door en zo naar de Lindendreef. Hij
was dus de pist in. Die Gestapo kneep ‘m intussen wel. Dat volk kwam al langer hoe dichter. Ze
sloten hem helemaal in. Er stond wel zo’n 50-60 man rond. Ik hoorde hem plots roepen: “Achteruit
of ik schiet er ene kapot!”. De mensen zagen dat de jongen was kunnen ontsnappen en ze
drongen niet meer aan. Die Gestapo ging ook niet meer in het café binnen. Hij zal gedacht hebben
dat hij daar niet meer levend zou buiten komen. Dat was dus een Vlaming. Er was daar toen geen
Duitser te zien, maar die waren misschien elders bezig. Dat weet ik niet.”
Met de Organisation Todt aan de kust
Om dit eerste artikel i.v.m. de arbeidsdienst af te ronden volgt een langer citaat uit een getuigenis
van Willy Verschueren uit Hoogstraten die vrij vroeg werd aangehouden. Hij kreeg in eerste
instantie met de verplichte tewerkstelling in België te maken8: “Ik werkte in die dagen als
schrijnwerker. Er was tijdens de bezetting nog erg weinig te doen. De eerste keer ben ik
opgeschept in 1942 en toen ben ik een half jaar weggeweest, aan de Belgische kust. Van Brugge
tot de zee was het Sperrgebiet. Daar mocht niemand door of je moest een Schein hebben. Daar
heb ik gezeten met mijn broer, die was er ook bij. We waren in Hoogstraten met z’n drieën
opgepakt: Jefke Janssen uit de Moerstraat, onze Herman en ik. Maar ik weet niet meer precies
wanneer dat is gebeurd. Ik zat in een leeftijdsgroep die van bij het begin in aanmerking kwam voor
de Arbeidsdienst, de mannen van '21. Ik ben nooit naar de keuring gemoeten of zoiets, ik heb me
nooit in Turnhout moeten melden. Ik was effenaf werkweigeraar en wij werden gewoon opgepakt.
Je moest maar zien dat ge weg waart! Er waren razzia’s genoeg.
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Voor we naar de kust zijn vertrokken zijn we in de gevangenis van de Begijnenstraat in Antwerpen
opgesloten. Dat was eigenlijk niet voorzien, maar het was met Weihnachten en de Duitsers
hadden daardoor niet genoeg volk en daarom hebben ze ons maar in de Begijnenstraat gestoken.
Daar kwamen eigenlijk de politieke gevangenen terecht. Normaal gezien hadden we als
werkweigeraars in de Van Diepenbeekstraat in Antwerpen moeten zitten. Daar wachten ze
gewoonlijk tot ze wat volk bij elkaar hadden, zo’n duizend man en dan den trein op naar Duitsland,
maar dat heb ik later pas meegemaakt toen ze mij de tweede keer te pakken hadden. In 1942
hebben we drie dagen in de Begijnenstraat gezeten.
Langs de kust stonden heel veel bunkers, een hele wal, en wij moesten van de ene bunker naar de
andere sleuven graven voor de kabels van de telefoon en zoiets allemaal, zodat ze in verbinding
zouden staan. Met een lang schupje altijd maar graven, graven, doorheen de hele kuststreek.
Vanuit Oostende werden we met een trammeke naar links en naar rechts gevoerd. We zaten bij de
OT, de mannen met die bruine uniformen, maar wij droegen onze gewone burgerkleren. We
moesten zelfs ons eigen materiaal van thuis uit meenemen. Dat ging van: jij bent
schrijnwerker…neem je materiaal maar mee! Ik had een hamer, een zaag een beitel; ik had alles
bij me. We werden door de OT een wedde uitbetaald, maar dat was niet te veel.
We waren gelegen in een school in het plaatsje Steene, juist buiten Oostende. We mochten er
gerust buiten komen, maar we konden niet over de grens van het Sperrgebiet. In Steene woonde
iedereen nog, maar zij hadden ook een speciale Schein nodig om buiten te geraken. Ik geloof dat
we elke maand een Schein kregen om ‘ns een dagje naar huis te komen. Vanuit Oostende konden
we vertrekken naar Antwerpen, maar dan kwamen de Duitsers wel altijd eerst op de trein. Onze
Schein werd gecontroleerd om te zien of alles in orde was. Voorbij Brugge was je uit het
spergebied en dan waren er bijna géén Duitsers meer te zien. Ik nam altijd een mand vis mee van
ginder achter en die werd dan bij ons in de straat uitgedeeld en dan kon ik eigenlijk alweer terug.

Voorjaar 1942. Voor de bouw van de Atlantikwall werden veel Belgische arbeiders aangetrokken. Hier zijn er een aantal
aan het werk voor de Organisation Todt in de buurt van Mariakerke.

Toen ik opgeschept was, heb ik ‘ns een pakje aangekregen dat ‘k weet niet hoelang onderweg was
geweest. Ze hadden thuis wafels gebakken en die waren keihard, amper te bijten. Na zo’n zes
maanden ben ik in Steene gaan lopen. Onze Herman is daar gebleven, maar mij konden ze niet
houden. Hij trok het zich allemaal niet aan. Hij had al meer meegemaakt zeker?! Op een bepaald
moment werd die grote stuwdam in Duitsland kapotgesmeten (mei 1943) en alles stond er onder
water. Ze kregen bericht dat ze er veel volk nodig hadden en wij moesten van de Belgische Kust
naar Duitsland om dat daar mee te gaan oplossen. Maar ik dacht: "Neen, ikke niet!" Ik heb dus
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mijn Schein vervalst. Ik had mijn oude Schein nog waarmee ik van te voren naar huis was
geweest. Ik kreeg een speciaal flesje te pakken, zo’n bruin getuig, wat het precies was weet ik niet.
We konden er de datum op het document in ieder geval mee veranderen. Een druppeltje op de
datum en achteraf een druppeltje uit dat witte flesje en we konden de datum gewoon aanpassen.
Je zag er niets van, zelfs niet als je het papier tegen het licht hield. Er was aan die Schein niks
meer te zien.
Ik ben zo terug in Hoogstraten aangekomen en heb er werk gezocht, maar ik maakte wel dat ze
me zo weinig mogelijk zagen. Ik heb in feite altijd ondergedoken geleefd en onze vader ook. Hij
was natuurlijk bang dat ze hem zouden meepakken als ze mij niet zouden vinden. Dat was al meer
gebeurd. Wij sliepen naast ons huis, in de schrijnwerkerij van Crols. Die van Crols woonden een
beetje verder in de Karel Boomstraat, maar de schrijnwerkerij bij hun huis kwam uit in de
Schoolstraat (nu Culemborglaan). Er was daar opzij van de deur zo’n vierkante val waar ze de
lange planken inschoven waar ze amper mee weg konden om ze te schaven of zoiets. Die
mannen van Crols lieten dat ’s avonds open voor ons en ik en onze vader gingen er dan slapen op
de zolder. We hadden daar een bed geplaatst. Je had daar Bert Crols en Fons en Dré die samen
in die schrijnwerkerij werkten.
Je was eigenlijk nooit meer gerust. Ik had bij Meyers gewerkt, maar die had géén werk meer en
toen zei Charel Versmissen tegen mij: "Kom bij mij maar wat werken, jongen". Ik zei "Allé, vooruit"
en ik stond er aan de voorkant te werken toen ik ineens hoorde roepen: “Ze zijn d’er zulle. Ginder
achter komen ze aan!” Direct van de ladder naar beneden en ik ben door de hoven weggelopen.
Zoiets heb ik verschillende keren moeten doen. En ’s avonds natuurlijk nooit thuis. Ze kregen thuis
trouwens géén rantsoeneringzegels meer voor mij, maar onze vader ging regelmatig bij Jef Meyvis
een handje toesteken, bij het koren afdoen of zo en dan kreeg hij wat mee naar huis. Jef was ne
goeie mens. Die zou alleman voort geholpen hebben. Van het verzet uit of zoiets hebben we niks
gehad.”
Willy Verschueren liep op 8 mei 1944 voor een tweede keer tegen de lamp en hij werd deze keer
naar Duitsland gedeporteerd. Er waren minstens 35 inwoners van deelgemeenten van
Hoogstraten die in Duitsland of elders in de bezette gebieden onder dwang werden tewerkgesteld
voor de Duitsers. Op hun lotgevallen komen we in een volgend artikel terug.
Francis Huijbrechts
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