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Vzw erfgoed hoogstraten
Beste leden
Na een lente die er eigenlijk geen was, volgde een zomer van extremen, met loodzware
temperaturen die in feite niet meer leuk waren, af en toe afgewisseld door moessons op
Vlaamse wijze. Hopelijk bent u niet al te vaak aangebrand of uitgeregend en heeft u met
volle teugen kunnen genieten van erfgoed, in al zijn vormen en zowel dichtbij als in verre
oorden.
In dezelfde lijn ligt een oproep in deze nieuwsbrief i.v.m. de kerkwachters die een oogje in
het zeil houden in onze mooie Sint-Katharinakerk, een initiatief dat onze vereniging van bij
de aanvang met plezier ondersteunt. Hoogstraats erfgoed dat achter slot en grendel
(moet) zit(ten) is immers geen goede zaak, maar je moet natuurlijk wel de nodige mensen
vinden om de risico’s op diefstal te reduceren en de eerlijke toeristen de gelegenheid te
bieden om al dat fraais te komen bezoeken.
Na onze Algemene Vergadering in maart en het bezoek aan de fraaie Sint-Leonarduskerk
in Sint-Lenaarts in juni – beiden zeer geslaagde activiteiten - hebben we ons in het bestuur
en in de werkgroepen overigens niet veel vakantie gepermitteerd. De WG Bouwkundig
Erfgoed bereidt zo momenteel een activiteit voor rond de Erfgoedprijzen. We raden u
alvast aan om wat kilometers in de benen te krijgen want het wordt tijdens de Open
Monumentendag op 8 september een fietstocht langs enkele onroerende pareltjes in onze
deelgemeenten. Voor een ander project zitten we momenteel in de laatste rechte lijn. Het
gaat natuurlijk om de drukke voorbereidingen voor het herdenkingsjaar “Hoogstraten
1814”, met de focus op ons grensstadje in de breed uitgesponnen Napoleontische
Oorlogen en het begin van het einde van de Franse bezetting.
Dit jaar viert men overigens ook 300 jaar Vrede van Utrecht, naar aanleiding van
eveneens een bloedig conflict, de Spaanse Successieoorlog. Ook deze woelige tijd had
nogal wat impact op onze regio. Denken we maar aan het ontstaan van de Oostenrijkse
Nederlanden - met de hertogen van Salm Salm als lokale heersers - als gevolg van het
vredesverdrag dat moeizaam werd beklonken in Utrecht. Dat scharniermoment in 1713
leverde meteen de inspiratie voor onze herfstuitstap. U zal met eigen ogen kunnen zien
dat de bisschopstad Utrecht heel wat in haar mars heeft.
Over al deze zaken kan u meer lezen in deze nieuwsbrief…en we hopen u alvast te
kunnen begroeten op een van onze volgende activiteiten.
Francis Huijbrechts
Voorzitter
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OPEN MONUMENTENDAG

Werkgroep Bouwkundig erfgoed
In de bres voor onze monumenten

Exclusieve fietstocht langs 29 monumenten
Al sinds 2004 reikt de Werkgroep Bouwkundig
erfgoed jaarlijkse haar ‘erfgoedprijzen’ uit. Met die
erfgoedprijzen wil de werkgroep aandacht vragen
voor de waardevolle beeldbepalende, maar niet als
monument beschermde gebouwen.
.
Het groot aantal monumenten dat Hoogstraten telt
kwam nog nooit aan bod.
Naar aanleiding van 25 jaar Open Monumentendag wil de werkgroep hierop een uitzondering
maken. Dit jaar dus geen ‘erfgoedprijzen’, maar
aandacht voor monumentenzorg in het algemeen…. en op monumentendag
8 september 2013 een exclusieve fietstocht langs 29 monumenten met
een bezoek aan enkele monumenten bezoeken die normaal niet
toegankelijk zijn voor het publiek. Maar daarover later meer.

Monumentenzorg
Het was minister van Binnenlandse Zaken Charles Rogier die in 1834 de aanzet gaf voor
een inventarisatie van ons bouwkundig erfgoed. In een omzendbrief aan de gouverneurs
van de provincie vroeg hij om een inventaris van het bouwkundig erfgoed op te maken.
Eén jaar later, in 1835, werd op federaal niveau de “Commission royale des monuments et
des sites” opgericht om de regering te adviseren op het vlak van behoud en beheer van
historische monumenten en sites.
In 1968 werd het comité opgesplitst in een Vlaams (Koninklijke Commissie voor
Monumenten en Landschappen) en een Waals gedeelte.
Pas na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werden de eerste nationale initiatieven
voor de inventarisatie van het erfgoed genomen. De Koninklijke Commissie stelde een lijst
samen van alle gebouwen die zouden beschermd moeten worden. Deze lijst zou later de
basis vormen voor de wederopbouw na de oorlog.
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Minister Renaat Van Elslande nam in 1965 het
initiatief om het bouwkundig erfgoed nationaal
te inventariseren volgens dezelfde criteria en
methodiek en in 1971 werd de inventaris in het
Nederlands en het Frans gepubliceerd.
Daarna gingen Vlaanderen en Wallonië hun
eigen weg. Vlaanderen begon eind jaren ’60
met een inventaris per kanton, die men
publiceerde in de boekdelen “Bouwen door de
Eeuwen Heen in Vlaanderen” dat tot in 2001
zou lopen. Daarna werden de inventarissen
per gemeente op PDF-files gepubliceerd.
Omdat men ruim 40 jaar gewerkt heeft aan de
inventaris zijn de inventarissen opgemaakt in
de jaren ’60 totaal achterhaald. De criteria die
men hanteerde zijn immers in de loop der jaren
sterk geëvolueerd.
Aanvankelijk dacht men bij ‘monumenten’ op
de eerste plaats aan kerken, kastelen en
herenhuizen, gevolgd door de werken van
bekende en invloedrijke architecten, zoals
Henry Van de Velde en Victor Horta.
Pas later, zeker toen men het kanton
Hoogstraten inventariseerde, was er gelukkig
maar ook aandacht voor burgerwoningen,
boerderijen en boerenarbeiderswoningen,
scholen, herbergen tot en met grote en
kleinere veldkapellen.

Het blauw-wit schildje dat men op
beschermde
monumenten ziet, wordt
vaak een monumentenschildje genoemd.
Men brengt het schildje echter ook aan op
musea, bibliotheken en archieven enz.
Het is een internationaal erkend
herkenningsteken, aangebracht op grond
van het Verdrag van 's-Gravenhage van
1954, inzake de bescherming van
cultuurgoed bij een gewapend conflict.

Van “monument” tot “waardevol erfgoed”
Om het doel van de inventarisatie te bereiken, namelijk het zoveel mogelijk vrijwaren van
het bouwkundig erfgoed voor de toekomst werd op 14 september 2009 een juridisch
vastgestelde Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed gepubliceerd door het VIOE
(Vlaams Instituut Voor Onroerend Erfgoed).
De vastgestelde inventaris wordt elk jaar geactualiseerd. Er verdwijnen panden uit de lijst
en er worden er nieuwe aan toegevoegd. Op dit moment telt men ongeveer 72.000
waardevolle gebouwen, waarvan er ongeveer 12.000 het statuut van ‘beschermd
monument’ hebben.
Een monument is een gebouw dat architecturaal van algemeen, bovenlokaal belang is
om zijn historische, artistieke en/of sociaal-culturele waarde.
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De bescherming als monument heeft beperkingen en voordelen. Aanpassingen of
verbouwingen mogen enkel na overleg en goedkeuring van het Agentschap Onroerend
Erfgoed (AOE). Tegenover deze beperking staat de mogelijkheid om tot 40 % subsidies te
ontvangen voor de aanpassingen en het onderhoud gedurende jaren. Het advies van het
AOE is bindend.
Een gebouw dat als ‘waardevol erfgoed’ op de vastgelegde lijst staat, is beeldbepalend
voor de stad of de straat en van lokaal architecturaal belang. Het is vaak een voorbeeld
van een bepaalde stijl van bouwen, en/of heeft een belangrijke betekenis als bouwwerk in
een groter geheel. Voor aanpassingen moet het advies gevraagd worden aan het AOE. Er
worden geen subsidies voorzien, maar het gebouw uit de vastgestelde lijst mogen afwijken
van de normen die gelden voor energieprestatie en binnenklimaat, als dat nodig is om
de erfgoedwaarde van het pand in stand te houden.
.
Zonevreemde gebouwen uit de vastgestelde lijst kunnen gemakkelijker een nieuwe
functie krijgen. Zo kan een leegstaande hoeve bijvoorbeeld een woonfunctie krijgen, ook al
ligt hij in agrarisch gebied.

En ondertussen in Hoogstraten
Op de ‘vastgestelde lijst’ staan 470 gebouwen van (groot)Hoogstraten, 261 van
Hoogstraten zelf, 47 van Meer, 65 van Meerle en Meersel-Dreef samen, 37 van
Minderhout en 38 van Wortel.

De voormalige pastorie van Wortel is een van de 109 beschermde gebouwen in Hoogstraten.
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Hoogstraten telt maar liefst 109 als monument beschermde gebouwen. Dat is veel meer dan
vergelijkbare steden of dorpen en zelf meer dan een groot aantal grotere steden. Het zijn de
monumenten en het historisch kader dat Hoogstraten maakt tot wat Hoogstraten is. Het groot
aantal monumenten is uiteraard van toeristisch belang, maar heeft ook een grote economische
waarde, ook al beseft (nog) niet iedereen dat. In bijlage publiceren we een lijst van de als
monument geklasseerde gebouwen in Hoogstraten en zijn deeldorpen.

De woning Schellekens van architect Renaat Bream, gebouwd in 1970 en nu al een monument.

Exclusieve monumentenfietstocht voor onze leden
Op zondag 8 september maken we een fietstocht van 27 km die ons langs 29
monumenten brengt. We vertrekken om 13.30 uur aan de St.-Katharinekerk. De tocht
brengt ons langs overwegend rustige wegen naar Minderhout, Meer, Meerle, Wortel om
te eindigen in Hoogstraten. Deze fietstocht is gratis.

Omdat we een vijftal monumenten bezoeken nu nog nooit opengesteld
werden, is het aantal deelnemers beperkt tot 25.
U heeft er dus alle belang bij om u zo snel mogelijk in te schrijven bij
José Verbreuken op het tel. 03 314 56 33 of josee.verbreuken@telenet.be
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Beschermde monumenten in het kanton Hoogstraten
Naam

straat

bescherming

aantal

HOOGSTRATEN
1.
2.
3.
4.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
50.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

St.-Katharinakerk
Stadhuis
Begijnhofkerk
Pastorie begijnhof
Begijnhofwoningen
De Gulden coppe
Salm-Salmmolen
Het Gelmelslot
De Balsemboom
Brouwershuis Brosens
Mouterij-Brouwerij Brosens
De Kroon
Herenhuis
De kerkhofpoorten
Het Gulden vlies
De Rijkswachtkazerne
Huize artis Amore
Eeuwfeestkapel (Seminarie)
Katelijnehove
Kapel O.L.Vrouw v. Bijstand
Woning Schellekens

Vrijheid
Vrijheid 149
Begijnhof
Vrijheid
Begijnhof
Vrijheid
Molenstraat
Gelmelstraat 131
Vrijheid 58
Vrijheid 110
Vrijheid 112
Vrijheid 121
Vrijheid 124
Vrijheid
Vrijheid 158
Vrijheid 208
Vrijheid 230
Vrijheid 234
Moerstraat 64
Heilig bloedlaan
Loenhoutseweg 34

1936
1938
1953
1971
1071
1986
1981
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001

1
1
1
1
37
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Donckstraat
Donckstraat 35
Donkstraat 13
Lijsterstraat 58-60
Maxburgdreef
Meerdorp 2-4
Rommensstraat 1

1938
1980
1993
2001
2001
2001
2001
2001

1
1
1
1
1
1
1
1

Dreef 2
Dreef
Dreef 38-40
Dreef

1953
2001
2001
2001
2001

1
1
1
1
1

MEER
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

O.L.Vrouw kerk
Dubbelhuis
Tjongernederzetting
Klooster site
Kasteel Ter Meiren
Domein Maxburg
Meisjesschool (Bib)
Kosterhuis
MEERSEL-DREEF

66.
67.
68.
69.
70.

St. Luciakapel
Watermolen
Kapel van O.L.Vrouw
Het Kapucijnenklooster
Mariapark
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MEERLE
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

St.-Salvatorkerk
De Heimeulen
Raadhuis
Boerenarbeiderswoning
Boerenarbeiderswoning
Hof Van Percy
De Vondelstee
Landhuis

Kerkstraat
Heimeulenstraat
Gemeenteplein 1
Heerle 60
Heerle 62
Heerle 76
Heerle 78
Ulicatenseweg 57

1953
1959
2001
2001
2001
2001
2001
2001

1
1
1
1
1
1
1
1

1949
1950
1975
2001

1
1
1
1

1975
1995
2001
1998
1998
1998
1998
1998
1998

1
1
1
1
1
1
16
1
4

MINDERHOUT
79.
80.
81.
82.

St. Clementskerk
Minderhoutdorp
Kapel O.L.Vrouw van 7 weeën Kapeldreef
t Wit Hof
Withof 1
Pastorie
Minderhoutdorp 27
WORTEL

83.
84.
85.
86.
87.
88.
104
105
109

St. Jan Baptistkerk
Winkelhuis Horsten
Pastorie
Landlopersverblijf
Casino
Grote hoeve
Cipierswoningen
Voormalig schoolgebouw
Directiewoningen

Worteldorp
Worteldorp 5
Pastorijstraat 31
Wortel-kolonie *
Wortel-kolonie *
Wortel-kolonie *
Wortel-kolonie *
Wortel-kolonie *
Wortel-kolonie *

Verder zijn er een aantal dorpsgezichten
beschermd zoals de Donckstraat in Meer, de
omgeving van de kerk in Meer en Meerle en
Wortel. Ook de Lindenbomen van de Vrijheid zijn
als monument beschermd.

* De gebouwen in van Wortel-jolonie maken integraal
deel uit van het beschermde landschap, wat dat betreft
hebben ze het zelfde statuut als de als monument
beschermde woningen
Foto links: Inkomdeur van ‘t Withof
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Open Monumentendag 8 september
Het Lokaal comité stelt voor

Tijdens Open Monumentendag, de tweede zondag van september, staat het
onroerend erfgoed in de kijker. Op zondag 8 september 2013 viert Open
Monumentendag Vlaanderen haar 25ste verjaardag. 'Het beste van Open
Monumentendag' staat dan centraal.
Voor Hoogstraten werd gekozen om drie pareltjes van ons erfgoed open te
stellen: de Laermolen, Meerselmolen en ook de hoeve Vondelstede.

Vondelstede
Vorig jaar veranderde de Vondelstede van eigenaar en in afwachting van een restauratie
kunnen de schuur, de stallen, de ijskelder en een bijbouw worden bezocht. Een unieke
gelegenheid die je niet zomaar voorbij mag laten gaan.
De Vondelstede werd gebouwd circa 1853 als modelhoeve door grootgrondbezitter E.
Jacquemyns (1806-1874). Hij was scheikundige in de katoenfabriek van de familie
Voortman uit Gent en werd midden 19de eeuw eigenaar van circa 1300 ha grond op
Meerle en Minderhout, voordien eigendom van de hertog van Salm Salm. Een deel van
die gronden liet hij ontginnen tot vruchtbare landbouwgrond en bossen. Ook de
"Briqueterie et Tuileries de Heerle Minderhout" werd opgericht. Voor zijn werkvolk liet hij
verspreid over zijn domein kleine woningen oprichten. De Vondelstede was een woonhuis
voor één van zijn opzichters.

De Vondelstede een modelboerderij gebouwd door grootgrondbezitter Eduard Jacquemyns

De Vondelstede is losstaande een u-vormige hoeve die bestaat uit een woonhuis, stallen
en een grote schuur. In de Kempen was het de gewoonte om langgevelhoeves te bouwen,
8
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met woongedeelte, stallen en schuur onder één dak. Wellicht werd het ontwerp van de
Vondelstede meegebracht of geïnspireerd door de boerderijen in het Waasland vanwaar
E. Jacquemyns afkomstig was. De uitbouwsels rechts en links aan het woonhuis waren
oorspronkelijk ook ontworpen als stallingen. Het woonhuis is rechtlijning en sober en leunt
qua stijl eerder aan bij stadsarchitectuur dan wel bij hoevearchitectuur. Rechts van het
woonhuis liggen grote stallen. E. Jacquemyns had duidelijk de bedoeling zijn regio om te
toveren tot weelderige akkergebieden met stallen voor een grote goed georganiseerde
varkenshouderij.
De schuur op het domein werd gebruikt door de Vondelstede en door het Hof Van Percy
(1912) en werd tussen beide hoeves gebouwd. De grootte van de schuur is te verklaren
door dit dubbelgebruik maar ook omdat de Vondelstede een knooppunt was in het
landbouwproject van E. Jacquemyns, een project waar geen ruimte was voor armtierige
boerderijen. Door de plaatsing van de stallen en de schuur bleef het zicht op het erf en de
akkers rondom gevrijwaard vanuit de Vondelstede.
Achter op het erf ligt de ijskelder. Een gebouw van
zes meter diameter, de kuip in een halve bol zodat er
minimale wandoppervlakte en maximale inhoud
ontstaat. Zo is minimaal koudeverlies. Bovenop deze
bakstenen constructie werd een zacht glooiende
aarden heuvel aangelegd. De bouw van zo'n ijskelder
illustreert nogmaals het unieke van de Vondelstede
dat als een waarlijk modelproject kan worden
beschouwd. De doorsnee Kempische hoeve was
immers gericht op zelfvoorziening en had zo'n
ijskelder dus niet nodig. Een ijskelder, in de 19de eeuw een moderne koeltechniek, is het
bewijs dat de Vondelstede bedoeld was als centrum waarbij men producten op de markt
bracht die langer bewaard dienden te worden.

Meerselmolen
Zoals elk jaar doet ook de Meerselmolen weer van harte mee aan het organiseren van
deze Open Monumentendag. De molen, gelegen aan een oude arm van de Mark is te
bekijken in volle werking. Tijdens je bezoek kan je een rondleiding volgen in de molen en
in de mooie serre in de tuin kan je genieten van koffie en thee met huisgemaakte appel- of
notentaart.

Laarmolen
In de Molenstraat, aan de brug over de Mark, bevindt zich de Laarmolen. De naam komt
van "Het Laer", een onbebouwd, drassig weiland. De geschiedenis van de molen gaat ver
terug in de tijd. Hij werd voor het eerst vermeld in 1391 maar waarschijnlijk stond hij er
veel eerder. Vanaf 1995 werden er plannen gemaakt voor de restauratie van de molen die
erg in verval was geraakt en zelfs gedeeltelijk afgebroken. Vzw De Laermolen werd
opgericht in 2000 om de molen te restaureren, een project dat voltooid werd in 2004. De
molenaar en zijn team staan klaar om je te ontvangen en een interessante uitleg te geven.

Praktisch: De Vondelstede (Heerle 78, Meerle), Laarmolen (Molenstraat Hoogstraten)
en de Meerselmolen, (Klein Eyssel, 2, Meersel Dreef) zijn vrij toegankelijk op zondag 8
september van 10 tot 17 uur.
De monumenten zijn te bezoeken tussen 10.00 u. tot 17.00 uur. Meer info: Stedelijk
Museum 03 340 19 80 of museum@hoogstraten.be
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Project “Hoogstraten 1814”
De geschiedenis herleeft
Tijdens de Algemene Vergadering in maart heb ik als coördinator van de projectgroep al
een tip van de sluier opgelicht, maar intussen werd er in alle stilte flink doorgewerkt aan dit
project en het wordt tijd dat we opnieuw een stand van zaken geven. Een beetje
historische duiding als inleiding mag daarbij niet ontbreken.
Op 11 januari 1814, volgend jaar dus precies 200 jaar geleden, vond één van de laatste grote
Napoleontische veldslagen plaats in de regio Hoogstraten. De verbitterde gevechten in de
Noorderkempen kaderden in een groter geheel van enkele dagen van zware botsingen toen een
Pruisisch-Russisch legerkorps onder leiding van generaal von Bülow vanuit Noord-Brabant de
aanval op de Zuidelijke Nederlanden en - vooral - de vestingstad Antwerpen inzette. Napoleon
begreep dat een verlies van deze oorlogshaven de deur helemaal zou openzetten voor Engelse
troepen en besloot daarom de prestigieuze Jeune Garde onder leiding van generaal Roguet naar
ons grensgebied te sturen om het geallieerde offensief af te weren. Hoewel de veldslag veel ruimer
ging dan het centrum van Hoogstraten en zelfs de grenzen van de Kempen overschreed, werd ze
toch de “Slag van Hoogstraten” genoemd omdat ons provinciestadje de enige plaats van betekenis
was in het brandpunt van de strijd. Het bronnenmateriaal is onvolledig of niet bepaald eenduidig,
maar we gaan er van uit dat er naar schatting een 750-tal doden en gewonden na de slag bij
Hoogstraten werden geteld. Ook onder de burgerbevolking vielen slachtoffers, met minstens drie
doden en een tiental gewonden in onze deelgemeenten. Bovendien was de materiële schade erg
groot om dan nog maar te zwijgen van de enorme kostprijs van de vele inkwartieringen, opeisingen
en regelrechte diefstallen. Het waren ongemeen harde tijden voor onze voorvaderen.

Een sfeerbeeld met oprukkende Pruisische troepen tijdens de manifestatie van Mallifique in 2009.
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De Fransen moesten zich op 11 januari 1814 uit onze regio terugtrekken onder geallieerde
druk, maar ze konden dit vrij systematisch doen. Daardoor kregen ze rond Antwerpen net
voldoende tijd om de verdediging voor te bereiden. De havenstad zou zich pas begin mei
1814 overgeven, dus enkele weken na de val van Napoleon. Het hoofddoel van het
geallieerde offensief in januari werd dus niet bereikt. Spijtig, want anders had het treffen bij
Hoogstraten misschien veel meer weerklank gekregen. De gevechten rond ons stadje
waren evenwel de eerste, moeizame stap in de bevrijding van de Zuidelijke Nederlanden
na bijna 20 jaar Franse overheersing. Een loodzware, moordende en ingrijpende bezetting
met een impact tot op de dag van vandaag en die duizenden Kempenaars de dood heeft
ingejaagd voor Frankrijks “glorie”.
Reeds in 2009 werd er door Erfgoed Hoogstraten in samenwerking met vzw Mallifique en
het stadsbestuur een herdenking van de 195e verjaardag van dit belangrijke treffen
georganiseerd. Ondanks het minder fraaie weer kon de parade in de Vrijheid toen al op
nogal wat belangstelling rekenen. Ook bij de succesvolle historische manifestatie “Vivat
Hoogstraeten”, naar aanleiding van 800 Jaar Hoogstraten in 2010, werd er door ons een
educatieve bivak in het begijnhof voorzien i.v.m. deze “vergeten” Napoleontische slag.

Franse troepen uit de Napoleontische Oorlogen tijdens het exerceren in het begijnhof in 2010

Voor het speciale herdenkingsjaar in 2014 willen we natuurlijk een extra inspanning
leveren. Begin 2012 werd de Projectgroep “Hoogstraten 1814” opgericht met verschillende
partners die na heel wat overleg zes onderdelen naar voren schuiven. Deze activiteiten
zullen zoveel mogelijk worden gespreid doorheen het jaar en over de deelgemeenten van
onze stad. Het gaat om een publicatie annex lezing, de inhuldiging van twee
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herdenkingsites en een bijhorende geleide wandeling, een weekend met levende
geschiedenis, een tentoonstelling, een archeologisch luik en een heuse musical.

1. PUBLICATIE en LEZING
Het boek over het belangrijke treffen in onze regio en de ruime historische context zal
gebaseerd zijn op het jarenlange onderzoek door Hoogstratenaar Jan Huijbrechts – tevens
lid van onze vereniging - en zit momenteel in de eindfase. De lijvige publicatie zal worden
uitgegeven als jaarboek van onze Erfgoedvereniging en wordt midden december 2013
voorgesteld. Op 11 januari 2014 zal de auteur een lezing geven over het gebeuren dat
precies 200 jaar voordien onze regio in de greep hield. Dit zien we als het startschot voor
het herdenkingsjaar.

2. HERDENKEN
Als tweede tastbare herinnering streven we naar enkele monumenten i.v.m. het gebeuren
op relevante herdenkingssites.
Allereerst beogen we de onthulling van een monument bij de Sint-Clemenskerk te
Minderhout, een omgeving waar destijds verwoed slag werd geleverd. Wat dit gegeven
betreft heeft de projectgroep overigens om steun gevraagd bij de cultuurraad. Deze ging
op in juni akkoord om het budget dat naar goede traditie wordt voorzien voor een
kunstwerk in een van onze deelgemeenten in 2014 te gebruiken voor het project
“Hoogstraten 1814”. Het stadsbestuur volgde ondertussen het advies van de Cultuurraad
zodat de hele procedure – met onder andere de samenstelling van een jury - kan worden
opgestart. Het was oorspronkelijk de bedoeling om het monument op 11 januari 2014 te
onthullen, maar dat is met deze procedure niet meer haalbaar. Het monument zal dus
elders in het herdenkingsjaar worden ingeplant.
Een tweede en ronduit unieke mogelijkheid met internationale uitstraling is een bijzetting
van de stoffelijke resten van de zogenaamde “Man van Meer” – een gesneuvelde Pruis die
bij de HST-werken in 2004 werd aangetroffen - op de begraafplaats te Meer. Het zou voor
het eerst zijn dat een slachtoffer van de Napoleontische Oorlogen officieel zou worden
herbegraven in West-Europa. Hier moeten we evenwel enig voorbehoud maken omdat dit
nu eenmaal de nodige toelatingen vereist. Deze plechtigheid wordt alvast voorzien tijdens
het weekend met levende geschiedenis in mei 2014 (zie verder), met de nodige
reenactors in historische uniformen als omkadering.
Een ander aspect van het herdenken zijn de geleide wandelingen die Erfgoed Hoogstraten
i.s.m. Jan Huijbrechts wil organiseren op delen van het slagveld. Daar hoort u later meer
over.

3. LEVENDE GESCHIEDENIS
Een reenactment weekend - zoals het succesvolle “Vivat Hooghstraeten” in 2010 - is
eveneens in het programma opgenomen. Deze manifestatie wordt voorzien op 3 en 4 mei
2014. Dit biedt onder meer het voordeel van een vrije dag en brugdag voor de reenactors
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– en de verwachte vele bezoekers - om naar Hoogstraten af te zakken. Niet vergeten dat
we deelnemers uit al onze buurlanden, maar ook uit Spanje en Polen verwachten. We
mikken deze keer op ruim 600 reenactors uit de Napoleontische periode. Dit vraagt
natuurlijk heel wat organisatie, maar we zijn niet aan ons proefstuk toe en een dergelijke
manifestatie kan als grote publiekstrekker eigenlijk niet ontbreken in het herdenkingsjaar.
Om u een idee te geven, met “Vivat Hoogstraeten” ging het om “slechts” 160 reenactors
opgesteld doorheen ons stadje en toen was er toch al heel wat te bekijken en te beleven.
Op het programma voor mei 2014 staan ondermeer een historisch bivak, een parade,
educatieve demonstraties en twee reconstructies van de veldslag. Ge moogt gerust zijn,
ze gaan het tot buiten Hoogstraten horen. De zoektocht naar een geschikte locatie verliep
vrij moeilijk, maar het PSC Hoogstraten (FOD Justitie) verklaarde zich intussen bereid om
gronden ter beschikking te stellen tussen de ‘s Boschstraat en het Gelmelslot. Dit gebied
is goed beheersbaar op vlak van toegankelijkheid en veiligheid en ligt op loopafstand van
het stadscentrum. Bovendien is het een deel van het historische slagveld.
We gaan voor het opmaken van de budgetraming uit van een zeshonderdtal reenactors (500
militairen en 100 kampvolgers) om te kunnen komen tot een kwalitatief evenement. Bij de 500
soldaten voorzien we 80 artilleristen, 40 cavaleristen, 350 infanteristen en 30 leden van de
generale staf en dat voor al de betrokken naties.

De kleurrijke parade en de herdenkingsplechtigheid in de Vrijheid trok in 2009 al heel wat
kijklustigen.
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4. TENTOONSTELLING
Het Stedelijk Museum Hoogstraten voorziet een thematentoonstelling van eind augustus
tot eind december 2014. Deze activiteit is reeds opgenomen in het beleidsplan voor het
museum, ze past binnen de werkingsmiddelen en vraagt dus geen extra budgettaire
inspanning.

5. ARCHEOLOGIE
Het Ename Expertise Centrum doet in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap
onderzoek naar belangrijke veldslagen in Vlaanderen voor de 20ste eeuw. “Hoogstraten
1814” is daarbij reeds opgenomen in de lijst, naast de operaties in de regio Kortrijk voor
dat sleuteljaar. De enige andere geselecteerde gevechten voor de Franse periode situeren
zich overigens veel eerder, ten tijde van de dramatisch afgelopen Boerenkrijg. Het EEC is
bereid in de herfst van 2014 een in tijd en ruimte beperkte archeologische prospectie uit
te voeren op specifieke locaties bij Meer en/of Minderhout. Afgezien van wat er eventueel
aan interessante overblijfselen wordt aangetroffen, willen we er tevens een educatief luik
voor lokale lagere scholen aan koppelen. Ook voor dit aspect moeten we echter door
omstandigheden enig voorbehoud maken.

Jan Huijbrechts (EH), Ben De Vriendt (EEC) en Piet Van Deun (SMH) bij de voorbereiding van een
bezoek aan delen van het slagveld in november 2011.
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6. MUSICAL
Het gaat hier om een musical die momenteel wordt voorbereid door de vzw LA:CH,
bekend van “Gelmel” en het belooft opnieuw een klapper van formaat te worden. Omwille
van de complexiteit van deze organisatie kunnen we er hier nog niet verder op ingaan,
maar de voorstellingen zijn alvast voorzien in november 2014. Bij een volgende
gelegenheid zal Ann Leemans, voorzitter van vzw LA:CH, u ongetwijfeld meer kunnen
vertellen over deze productie.
Wij kunnen voor het project “Hoogstraten 1814” intussen rekenen op aanzienlijke steun vanwege
het stadsbestuur en dat is niet zo vanzelfsprekend in deze tijd van verregaande besparingen, maar
we zijn er nog niet. Ook de Erfgoedcel Noorderkempen is intussen bereid gevonden een bijdrage
te leveren, maar mogelijk kunnen we nog andere instanties en overheden, zoals het
provinciebestuur, warm maken voor dit project. Het zou een goede zaak zijn als deze historische
gebeurtenis met heel wat impact op Hoogstraten, onze ruime regio en ons land op gepaste wijze
kan worden herdacht.

Kennismaking met de Sint-Leonarduskerk in Sint-Lenaarts

"Heel wat geïnteresseerde leden bij het bezoek op 16 juni aan de fraaie SintLeonarduskerk in onze buurgemeente, vlakbij maar relatief onbekend en dat bleek
onterecht te zijn."
15
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Herfstuitstap naar Utrecht
Bij onze jaarlijkse herfstuitstap, dit jaar op zondag 27 oktober

Programma: Zondag 27 oktober
8.15 uur: Vertrek aan de Pax, Dr. Versmissenstraat Hoogstraten
Bij aankomst in Utrecht starten we met een koffie of cappuccino in het Grand Hotel Karel V
een voormalig klooster/ ziekenhuis, een pand met veel historie.
Voormiddag : Door de binnenstad naar het Catharijneconvent met rondleiding in het
museum, met aandacht voor zowel de tijdelijke tentoonstelling 1713 als het mooie
historische klooster met vaste collectie.
12.00 uur: Lunchtafel in restaurant Bresson aan de Oude Gracht met:
Stokbroden, briochebolletje , gemarineerde zalm, bayonneham, boerenbrie, Franse
uiensoep en twee consumpties (frisdrank, koffie, thee, pilsner, huiswijn)
13.15 tot 16 uur: Stadswandeling met bezoek aan de Domkerk met gidsen.
16.00 uur: Mogelijkheid tot bezoek aan de interactieve tentoonstelling “Hoge pruiken,
plat vermaak“ in het museum “Het Utrechts Archief “ of een uurtje vrij (bv. iets drinken
op eigen kosten).
17.00 uur: Verzamelen aan de Dom zodat we om 17.15 uur terug kunnen vertrekken
naar Hoogstraten.

Praktisch.
Leden
van
Erfgoed
Hoogstraten betalen hiervoor
56 euro, niet leden 59 euro,
alles inbegrepen (busreis, de
inkom,
de
gidsen,
de
ontvangstdrank en de lunch).
Inschrijven bij
.
josee.verbreuken@telenet.
be en door overschrijving
van het bedrag op reknr.
BE59 8601 1434 8026 van
vzw Erfgoed Hoogstraten
met vermelding reis Utrecht
ten laatste op 15 oktober.
Foto boven: De Buurkerk en de Domtoren te Utercht
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Korte geschiedenis van Utrecht.
Utrecht, een stad van bijna 2000 jaar oud !
De Romeinen bouwen er een castellum Trajectum om de noordgrens van hun rijk langs de
Rijn te versterken. In de 7de eeuw richt de Engelse missionaris Willibrord, met
toestemming van de hofmeier Pepijn van Herstal op die plaats een missiepost in en er
ontstaat een klein stadje. Utrecht groeit uit tot een religieuze macht. De handel komt tot
ongekende bloei door de aanleg van een ingenieus middeleeuws havencomplex van
grachten, werven en werfkelders.
De 15de eeuw betekent voor deze stad een bloeitijdperk op cultureel, politiek en geestelijk
gebied, de bouw van talrijke woonhuizen en kerken, kloosters en huizen van liefdadigheid
getuigen ervan.
Tot de 16de eeuw blijft Utrecht de grootste en belangrijkste stad in Nederland.

Drie historische raakpunten tussen Hoogstraten en Utrect
1. Het klokkenspel in de 112 meter hoge Domtoren
Dit klokkenspel werd grotendeels door de broeders Hemony gegoten. Ook 24
beiaardklokken uit de toren van onze Sint Katharinakerk werden door deze broers uit de
17de eeuw gegoten. Ze zijn bijzonder waardevol o.a. omwille van de uitstekende kwaliteit
brons dat zij gebruikten. Slechts zes beiaarden van deze wereldvermaarde klokkengieters
zijn bewaard gebleven in België . Op 27 oktober zullen we ook in Utrecht kunnen genieten
van hun mooie klanken.

2. Willem van Enckevoort
Het eerste glasraam van de reeks van zeven in het hoogkoor in onze Sint Katharinakerk
beeldt bovenaan het sacrament van het doopsel uit. Onderaan dit 14 m hoge raam is
Willem van Enckevoort afgebeeld met zijn wapenschild. Hij was de schenker van dit raam
aan de kerk van Hoogstraten. Het jaartal 1533 staat in het raam vermeld. Deze Utrechtse
bisschop is afgebeeld in de fleur van zijn leven met mooie mantel en een kromstaf en is
geknield op een bidstoel.
Wie was deze man en waarom schonk hij een raam aan Hoogstraten ? In het boek
van Roeland de Ceulaer wordt hij vermeld als vriend van Antoon de Lalaing. Als
stadhouder van Holland speelde Antoon de Lalaing een rol bij de machtsovername van
het Sticht van Utrecht aan Karel V. In 1528 droeg de bisschop van Utrecht de wereldlijke
macht over aan Antoon de Lalaing. Onze graaf liet in Utrecht de burcht Vredenburg
bouwen. Dit gebouw bestaat niet meer, waar deze dwangburcht stond is nu een plein, in
het hart van de oude stad. Er zijn fundamenten van de burcht blootgelegd maar zijn
tijdelijk niet te bezichtigen omwille van bouwwerkzaamheden, misschien lukt het eind
oktober wel !
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Willem van Enckevoort is geboren in 1464
te Mierlo-Hout bij Eindhoven en gestorven te
Rome in 1534. Hij studeert aan de
universiteit te Leuven. In 1505 behaalt hij te
Rome het licentiaat in beide rechten. Hij
bekleedt een plaats aan het pauselijk hof. In
1507 is hij collector voor de bisdommen
Kamerijk, Luik en Utrecht, hij verwerft vele
beneficies, o.a. te Tongeren, Aken, Den
Bosch, Antwerpen, Mechelen, Utrecht, Luik,
Xanten, Maastricht en Luik. Hij wordt
aartsdiaken van Brabant, van Famenne en
van de Kempen, hij wordt proost van het
kapittel van de St. Rombouts te Mechelen,
deken te Utrecht, te Den Bosch en te Bonn.
Van Enckenvoort was dus een typisch
voorbeeld van een cumulant.
In 1502 treedt hij op als zaakwaarnemer van
Filips de Schone, aan het Romeinse hof
was hij verbindings- en vertrouwensman van
de Bourgondische vorsten, later ook van
keizer Maximilaan en keizer Karel V.
Glasraam met centraal Willem van Enckevoort
en onderaan links en rechts het wapenschild
van de stad Utrecht

Met de Nederlandse paus Adrianus VI was hij vanaf zijn jeugd zeer goed bevriend.
Daardoor verwerft hij een sleutelpositie aan de curie in Rome. Van deze belangrijke
positie die hij bekleedde heeft van Enckevoort geprofiteerd, hij had een jaarlijks inkomen
van vele duizenden dukaten. Het aantal beneficies nam zelfs elke maand toe in de
Nederlanden, in Spanje, Frankrijk, Italië en Duitsland. Adrianus VI nam van Enckevoort op
in het college van kardinalen. Met zijn rijkdom heeft hij vele charitatief- sociale instellingen
gesteund, hij sticht verschillende broederschappen, vernieuwt en verfraait kerken. Hij
bekostigt het grafmonument van zijn vriend paus Adrianus VI. Als uitvoerder van het
testament van deze paus heeft hij zorg gedragen voor de oprichting en verdere uitrusting
van het Pauscollege te Leuven, bedoeld voor arme studenten.
In zijn geboortedorp Mierlo richt hij het apostelhuis op voor twaalf gebrekkige oude
mannen. Hij was in vele opzichten een kind van zijn tijd met zowel de gunstige als
ongunstige trekken ervan. Het best geschilderde portret van hem bevindt zich in het
klooster van de Zwartzusters te Mechelen.
Maar … een mooiere afbeelding van deze ambitieuze man uit Utrecht dan in onze Sint
Katharinekerk is nergens te vinden ! Zeker weten !
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3. De Vrede van Utrecht in 1713.
Het mag u enigszins vreemd overkomen deze tekst te starten met een opmerking van
Jean-Marie Leblanc - u leest het goed, de bekende directeur van de Tour de France – die
in 2003 bij een ontmoeting met de toenmalige burgemeester van Utrecht uitriep : ‘Ah,
Utrecht…. van de ‘Vrede van Utrecht’. Wat toen niet lukte, de Tour naar Utrecht halen,
lukt misschien wel in 2014 want de lopende herdenkingen rond deze ‘Vrede’ genereren
heel wat belangstelling in binnen- en buitenland. Voor de wielerfanaten in elk geval om in
het oog te houden !
Voor onze erfgoedvereniging ligt de focus echter op de historische kant van de zaak. We
zijn dan ook erg verheugd dat we u, net in dit jubileumjaar, mogen meenemen naar deze
historische stad.
‘The treaty of Utrecht’, een begrip in Groot-Brittannië, Canada, enz. en in Frankrijk bekend
als ‘traités d’Utrecht’ is in Nederland en België nauwelijks bekend. Waarom zegt deze
‘Vrede’ ons dan zo weinig. De ‘Unie van Utrecht’1 wil nog wel eens een belletje doen
rinkelen maar de ‘Vrede van Utrecht’? Vreemd toch dat een Fransman er meteen naar
verwijst en dat ook in Engeland het begrip algemeen gekend is. Waarom dan niet zo in de
Nederlanden? Laten we één en ander eens van naderbij bekijken.
Wat is de ‘Vrede van Utrecht’ dan eigenlijk?
Kort gesteld is het een 300 jaar geleden getekende vrede die een einde maakte aan bijna
twee eeuwen bloedige (godsdienst- en handels-)oorlogen waaronder de Spaanse
Successieoorlog2 en Queen Anne’s War, uitgevochten over verschillende delen van
Europa maar ook in de overzeese gebieden van zowel Noord- als Zuid-Amerika als Azië
en Afrika. We kunnen in dit geval dan ook spreken van een wereldoorlog avant la lettre.
Twee machtsblokken voerden een bittere strijd. Aan de ene kant stonden de geallieerden
(de Grote Alliantie van Den Haag) met Engeland, de Republiek3, de keizer van het Heilig
Roomse Rijk, Leopold en met hem de meeste Duitse vorsten, Portugal en Savoye; aan de
andere kant stonden Lodewijk XIV met Spanje, (en het katholieke) Keulen en Beieren.
De strijd in Europa vond plaats in delen van Duitsland en Italië, in Spanje en helaas voor
onze voorouders ook en zelfs voornamelijk in de Zuidelijke Nederlanden.4

1

Een op 23 januari 1579 in de kapittelzaal van de Dom van Utrecht (nu aula van de universiteit van
Utrecht) ondertekende overeenkomst tussen een aantal Nederlandse gewesten en enkele Vlaamse en
Brabantse steden waarin bepaald werd de strijd tegen Spanje voort te zetten. Deze overeenkomst was een
reactie op de ‘Unie van Atrecht’ van 6 januari 1579, die een steunbetuiging was aan Spanje en waarin het
katholiek‐Spaanse gezag opnieuw werd erkend. Kort gesteld kan men zeggen dat in deze twee Unies de
kiem ligt van de latere scheiding tussen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden.
2
De Spaanse Successieoorlog (1702‐1713) vormde het sluitstuk van een serie aaneengesloten conflicten
tussen enerzijds Frankrijk en anderzijds de andere grote mogendheden (dit in wisselende allianties)
3
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden die we vanaf nu kortweg de Republiek zullen noemen.
4
De ‘Slag bij Oudenaarde’ op 11 juli 1708 is een bekend voorbeeld. 80000 manschappen aan geallieerde
kant tegenover 95000 aan Franse kant vochten een bittere strijd met 6000 doden en 7000 gewonden als
resultaat.
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Landkaart van West-Europa ten tijde van de Vrede van Utrecht in 1713

Opmerkelijk bij deze vrede is dat ze gesloten werd aan de onderhandelingstafel, in casu
in Utrecht, en na verregaande diplomatie in plaats van op het slagveld wat tot dan toe
gebruikelijk was. Het succes van deze onderhandelde vrede is te danken aan de min of
meer gelijkwaardige behandeling van alle strijdende partijen (dus ook de verliezende) en
het grote belang dat werd gehecht aan het behoud van het ‘machtsevenwicht’. In de
historiografie wordt het denken in termen van ‘machtsevenwicht’ dan ook gezien als de
belangrijkste politieke erfenis van de ‘Vrede van Utrecht’. Er mag zelfs, alhoewel
voorzichtig, geconcludeerd worden dat de ‘Vrede’ het begin markeerde van een nieuwe
Europese ordening, waarin soevereine staten weliswaar nog bittere conflicten zouden
uitvechten, maar waarin ook het streven naar vrede door internationale organisaties zoals
de Verenigde Naties zich openbaarde. Dat we door de oprichting van een Europese Unie
in West-Europa al bijna 70 jaar gespaard gebleven zijn van oorlogsgeweld is in de
geschiedenis van dit gebied nooit gezien en is een verdere fase in een proces dat zijn
aanvang nam aan de onderhandelingstafel in Utrecht in 1713.
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Wat er aan de ‘Vrede van Utrecht’ voorafging ?
Laat ons even chronologisch nagaan welke dreigingen er zich in deze periode binnen
Europa afspeelden.5
08-05-1667 : Franse troepen bezetten de Zuidelijke (Spaanse) Nederlanden. In het door
Lodewijk XIV uitgestippelde buitenlandse beleid voor Frankrijk, waarin het verlangen naar
natuurlijke grenzen centraal stond (Rijn-Alpen-Pyreneeëndoctrine) was een inname van de
Zuidelijke Nederlanden een logische stap. Temeer daar deze gebieden Spaans waren,
voelde de Franse koning zich in het noorden en het zuiden door Spanje ingesloten : een
situatie die moest rechtgezet worden. 1667 was voor Lodewijk XIV het moment om tot
actie over te gaan. In 1665 was Filips IV, koning van Spanje, overleden en dus claimde hij
het gebied van de Spaanse Nederlanden, in naam van zijn vrouw Maria Theresia, dochter
van de overleden Spaanse koning.6 Hij maakte hierbij gebruik van het in onze gewesten
geldende ‘devolutierecht’7. De oorlog, die het gevolg was van deze gebiedsuitbreiding
door de Fransen, wordt dan ook de ‘Devolutieoorlog’ genoemd.
Deze plotselinge machtsuitbreiding van Frankrijk was niet enkel bedreigend voor de
Republiek, wiens noordgrens onder druk kwam te staan, maar ook bij de andere grote
mogendheden in Europa veroorzaakte dit doembeeld van een nieuwe grote ‘universele
monarchie’ zoals dat van Karel V grote politieke onrust. Een alliantie kon dan ook niet
uitblijven en Johan de Witt, raadpensionaris van de Republiek, wist Zweden en Engeland
te overhalen front te vormen tegen de Franse dreiging. Deze ‘Triple Alliantie’ slaagde erin
Lodewijk XIV te doen inbinden. Voorlopig toch. Voor de Zuidelijke Nederlanden was de
5

Korte samenvatting van een reeks conflicten voorafgaand aan de Vrede van Utrecht :
‐ Spaans‐Franse oorlog : 1635‐1668 (Vrede van de Pyreneeën)
‐ Devolutieoorlog : 1667‐1668 (Verdrag van Aken)
‐ Hollandse oorlog : 1672‐1679 (Vrede van Nijmegen)
‐ Frans‐Spaanse oorlog : 1683‐1684 (Bestand van Regensburg)
‐ Negenjarige oorlog : 1688‐1697 (Vrede van Rijswijk)
‐ Spaanse Successieoorlog : 1701‐1713/1714 (Vrede van Utrecht/Rastatt)
De constante in deze gruwelijke lijst van oorlogen : telkens werden de Zuidelijke Nederlanden geviseerd;
6
Na een aantal verpletterende nederlagen tegen de Fransen zag Filips IV zich genoodzaakt de voor Spanje
zeer ongunstige ‘Vrede van de Pyreneeën’ te ondertekenen. Deze Vrede ging niet enkel gepaard met
gebiedsverlies maar werd tevens ook bezegeld met een huwelijk met de op dat moment enige dochter van
de Spaanse koning. Wel moest deze Infanta haar rechten op de Spaanse troon afstaan in ruil voor een
enorme bruidsschat. De sluwe Mazarin had zeer goed ingeschat dat dit enorme bedrag nooit zou kunnen
worden voldaan door de toen al zeer verarmde Spaanse schatkist. In 1667 claimde Lodewijk XIV dan ook de
Spaanse Nederlanden omdat de renunciatie door de Fransen als ongeldig werd beschouwd en de rechten
op de Spaanse troon dan ook gehandhaafd dienden te worden.
7
Het ‘Devolutierecht’ beschermt de erfenis van kinderen uit een eerder huwelijk : hun erfenis werd alzo
wettelijk beschermd om te voorkomen dat deze kinderen ‘verweckt in het eerste bedde’ niet in armoede
zouden vervallen. Deze wet gold van oudsher in Brabant en Limburg. In Spanje was deze wet niet van
toepassing; reden genoeg voor Filips IV om na het uithuwelijken van zijn dochter aan de Lodewijk XIV een
nieuw huwelijk aan te gaan (met de dochter van keizer Ferdinand III van Oostenrijk, Maria Anna)in een
poging om alsnog een zoon binnen dit huwelijk te krijgen wat uiteindelijk lukte in de figuur van de fysiek en
mentaal gehandicapte Karel II, een slachtoffer van al te veel inteelt. (Vanwege zijn uiterlijk wordt hij dan
ook ‘de behekste – El hechizado genoemd.)Net voor de geboorte van ‘deze zoon van de laatste kans ‘stierf
een andere zoon Felipe Prospero (1657‐1646), wat een hoop paniek veroorzaakte aan het Spaanse hof.
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Devolutieoorlog een zoveelste mijlpaal in de trieste geschiedenis van dit gebied. Bij aftocht
zouden de Fransen dan ook de tactiek van de verschroeide aarde toepassen en zo onze
gewesten nog verder de vernieling induwen. Maar deze oorlog was tevens de wegbereider
voor de Hollandse Oorlog (1672-1678) waarbij de gefrustreerde Lodewijk XIV de
Republiek zou binnenvallen en haar bijna ten gronde richten en in elk geval een eind zou
maken aan haar Gouden Eeuw.
Een woordje uitleg.
1672 : ‘het Rampjaar’. Bij ons is deze term misschien minder bekend maar in het
Nederlands collectief geheugen lokt deze term nog steeds zeer groot onbehagen uit.8
Waarover gaat het hier?
De Republiek, die tot dan nog steeds de vruchten plukt van de Gouden Eeuw en waar het
gemiddelde inkomen per inwoner het hoogste is van Europa, dankzij de handel overzee, is
tegelijkertijd een interessante buit als wel een geduchte concurrent op handelsvlak.
Veroveren van het gebied en tegelijkertijd de uitschakeling als concurrent is dan een
objectief. De Fransen en Engelsen slaan de handen in elkaar met nefaste gevolgen voor
de Republiek. Op zee wordt er gevochten met de Engelsen, de drie Engelse oorlogen,
maar daar kan de Republiek stand houden. Aan land echter komt in 1672 drie kwart van
het grondgebied in Franse handen.9
Hoe kon het zo snel zover komen : de toestand in de Republiek. Voor en na het Rampjaar
1672 is er een interne machtsstrijd aan de gang. De tweespalt tussen de staatsgezinden,
met Johan de Witt, en de prinsgezinden, met Willem III, komt in een stroomversnelling. Bij
de eersten wordt de ‘Ware Vrijheid’ als het hoogste goed naar voren geschoven. Zij staan
voor een republikeinse staatsvorm met een collectief leiderschap. Men spreekt van het
‘Eerste stadhouderloze tijdperk’. Maar tijden van oorlog vragen echter om een andere
aanpak. Al tijdens de eerste 2 Engelse oorlogen (1652-1654 en 1665-1667) werd de roep
om krachtig leiderschap groter. Vooral in de straten wordt er door het volk met heimwee
teruggekeken op het roemrijke verleden onder de eerdere Prinsen van Oranje en
naarmate de meerderjarigheid van Willem III (°1650) nadert, wordt de verontwaardiging
over het uitblijven van de benoeming van deze laatste tot stadhouder en
opperbevelhebber van het leger steeds groter. Een horizontale breuklijn tussen de
staatsgezinde elite en de prinsgezinde lagere standen tekent zich steeds scherper af.
Maar ook verticaal wordt een scheur merkbaar : Holland bleef staatsgezind maar de
overige provincies verschuiven steeds meer richting de prins. Het wordt een patstelling die
de Republiek op een haar na zou vernietigen. Van de interne verdeeldheid en de zwakte
van het landleger weet Lodewijk XIV brutaal te profiteren. De Zonnekoning had zijn
tomeloze ambities om een universele monarchie, naar het voorbeeld van Keizer Karel, te

8

Het Nederlandse gezegde “het volk was redeloos, het land reddeloos en de regering radeloos”
wordt nog vaak aangehaald.
9
Er was wel geïnvesteerd in een zeemacht, die de zeeroutes moest beschermen, maar veel
minder in een landmacht omdat de politiek van de staatsgezinden op vrede was gericht.
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vestigen in Europa nog lang niet opgeborgen. In een paar weken tijd10 wordt het grootste
deel van de Republiek onder de voet gelopen. De inval gebeurt langs de oostelijk kant
waardoor de Zuidelijke Nederlanden omzeild worden en een conflict met Spanje vermeden
wordt. De samenleving binnen de Republiek barst in scherven uiteen. Duizenden mensen
moeten op de vlucht voor de agressie en plunderingen van de Franse legers. Uit
briefwisselingen van die tijd blijkt de algehele paniek en woede van de bevolking.11
Door de verpletterende veroveringstocht en de verregaande aanmatigende houding van
Lodewijk XIV worden de rangen gesloten en gaan staats- en prinsgezinden gezamenlijk
tot de actie over. Willem III wist waar hij voor stond en zou de volgende 30 jaar een
Europese oorlog tegen Frankrijk leiden. Maar ook de rest van Europa was gewaarschuwd.
Men had kennis genomen van de oppermachtige Zonnekoning en zijn verregaande
ambities.
1700 : Karel II, koning van Spanje sterft kinderloos en de strijd om de opvolging breekt los
in Europa (Spaanse Successieoorlog).
Al lang voor het overlijden van Karel II waren er speculaties aan de gang over de
erfopvolging. Zowel bij de Oostenrijkse Habsburgers als bij de Franse Bourbons beschikte
men over argumenten om een kandidaat naar voren te schuiven. De uiterst zwakke Karel
hield het echter veel langer vol dan verwacht waardoor bepaalde erfkandidaten nog voor
Karel kwamen te overlijden. Onder hen de in 1692 geboren Beierse prins, Jozef
Ferdinand, kleinzoon van de keizer en achterkleinzoon van Filips IV van Spanje. Helaas
stierf het jonge prinsje al in 1699. De compromiskeuze voor deze prins was het resultaat
van besprekingen tussen Frankrijk en Engeland. Zij sloten op 11 oktober 1698 een
Verdelingsverdrag, met Jozef Ferdinand als nieuwe Spaanse koning, zo Karel II zou
komen te overlijden en waarin compensaties waren voorzien voor de Franse kroonprins en
de zoon van de keizer, aartshertog Karel. Zo dreigde er geen gevaar voor hegemonie
(noch van Franse, noch van Oostenrijkse kant). Met de dood van de prins kwam de
beoogde rust echter weer op de helling te staan. Twee pretendenten bleven over : aan
Franse kant, Lodewijk le Grand Dauphin of één van zijn kinderen, waarbij Filips van Anjou
al werd genoemd; aan Oostenrijkse kant aartshertog Karel. Uiteindelijk en na veel
getouwtrek aan het Spaanse hof wijzigt Karel II op zijn sterfbed nogmaals zijn testament in
het voordeel van Filips van Anjou.
De Engelsen en de Nederlanders verlangden naar vrede wat resulteerde in een
aanvaarding van Filips als koning van Spanje (Filips V) op voorwaarde echter dat de
Franse en Spaanse kronen gescheiden zouden blijven. Willem III, ondertussen ook koning
van Engeland12 en Stadhouder van de Republiek bleek in eerste instantie bereid tot
10

Niet het veroveren op zich nam veel tijd in beslag, wel het plunderen en bezetten van de veroverde
steden.
11
Uiteindelijk zou dit leiden tot een woede‐uitbarsting van de bevolking en het lynchen van de gebroeders
De Witt.
12
Op vraag van zowel de leidende Whig Party of Whigs (liberalen) als de Tories (conservatieven) staken
Willem III, stadhouder van de Republiek, en zijn protestantse vrouw Mary Stuart, dochter van de Engelse
koning James II, vergezeld van een indrukwekkende vloot, in november 1688 het Kanaal over om hun
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compromissen (zie het eerder genoemde Verdelingsverdrag en onderhandelingen tussen
beide partijen, Engelsen en Fransen, in het voorjaar van 1701) maar zag zich in
september 1701 toch genoodzaakt de Grote Alliantie13 tot stand te brengen omdat volgens
de Koning-Stadhouder uiteindelijk een oorlog onvermijdelijk bleek.
Wat had de stemming doen kantelen?
Drie gebeurtenissen in het bijzonder overtuigden de geallieerden om toch een vuist te
maken tegen Frankrijk.
Ten eerste vielen Franse troepen de Zuidelijke Nederlanden binnen om zich meester te
maken van de zogenaamde Barrièresteden14. Filips V15, koning van Spanje, en in die
hoedanigheid ook soeverein vorst over de Zuidelijke Nederlanden had de Fransen
toestemming tot de invasie gegeven. De Nederlandse garnizoenen werden huiswaarts
gestuurd.
Ten tweede vergunde Filips V het zeer gegeerde,, want zeer lucratieve ‘Asiento de
negros’16 aan de Franse ‘compagnie de Guinée….’.

(schoon)vader van de troon te stoten. Deze revolutie was voor beide partijen interessant. De
Engelse (Anglicaanse en protestantse) parlementsleden wilden af van hun katholieke koning, die
op het punt stond een mannelijke opvolger te krijgen en die bovendien toch nog heel wat steun
genoot bij de katholieke bevolking van Engeland en Schotland. Ook onderhield de koning zeer
intense contacten met de Franse koning Lodewijk XIV. De Nederlanders van hun kant wilden koste
wat kost de Engelsen militair aan hun kant om een blok te vormen tegen het imperialisme van de
Franse koning, die een invasie in de Republiek plande. De ‘Glorious Revolution’ slaagde (1689),
James vluchtte naar Frankrijk en Willem en Mary werden beiden als soeverein van Engeland,
Schotland en Ierland aangesteld.
13
Engeland, Republiek, Oostenrijk
14
Door de Vrede van Rijswijk (1697), die de Negenjarige oorlog beëindigde had de Republiek het
recht (het Barrièretractaat) gekregen om infanterie te legeren in 8 vestigingen (o.a. Nieuwpoort,
Oostende, Kortrijk. Bergen, enz.) in de Zuidelijke Nederlanden, bedoeld als een eerste
verdedigingslinie tegen een mogelijke Franse invasie. Let wel : deze garnizoenen stonden onder
het bevel van een Republikeinse officier maar 60% van de kosten dienden gedragen door de
Zuidelijke Nederlanden zelf.
15
Filips van Anjou, kleinzoon van Lodewijk XIV, was sinds november 1700 als Filips V tot koning
van Spanje gekroond.
16
‘Asiento de negros’ : omdat Spanje zelf geen vestigingen in zwart‐Afrika bezat (met het verdrag
van Tordesillas werd de toen bekende Nieuwe Wereld verdeeld tussen Portugal en Spanje; gebied
ten oosten van de afgesproken mediaan, midden in de Atlantische Oceaan, kwam toe aan
Portugal, het westelijk gebied aan Spanje) werd dit exclusieve contract door de Spanjaarden
toegewezen aan een bepaalde maatschappij die dus voor een bepaalde tijd en mits betaling het
monopolie verkreeg om slaven te vervoeren naar de Spaanse kolonies in Amerika. Deze zeer
lucratieve handel was o.a. in handen geweest van de West‐Indische Compagnie (WIC) en zo de
Republiek financiële input gegeven. Filips V beslist in 1701 dit zeer gewilde contract toe te kennen
aan een Franse maatschappij, officieel omdat handel met ‘ketters’ ontoelaatbaar was. Na de
Vrede van Utrecht in 1713 zullen de Engelsen er in slagen (en dit na een geheim akkoord met de
vijand Frankrijk en tot grote ontsteltenis van de Republiek, die hiermee zwaar buitenspel gezet
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Afkondiging van de Vrede van Utrecht in 1713

Ten derde was er de erkenning door Lodewijk XIV van Jacobus Eduard Stuart als Engelse
koning. Deze erkenning kwam er na de dood van zijn, nog steeds in ballingschap levende,
vader James II (december 1701). De Franse koning leek hiermee de legitimiteit van het
koningschap van Willem III in twijfel te trekken. Een kaakslag voor de Koning-Stadhouder.
Op 15 mei 1702 is het dan zover : de geallieerden (Republiek, Engeland en Oostenrijk)
verklaren Frankrijk de oorlog. Voor het eerst waren het de Nederlanders die de oorlog aan
Frankrijk verklaarden en niet andersom en voor het eerst vocht Lodewijk XIV dus een
defensieve oorlog.
Naast de hierboven genoemde ‘hoge geallieerden’ waren er ook een heel aantal kleine
bondgenoten die troepen leverden maar dit enkel tegen betaling. Toch was hun belang
wordt,) het ‘asiento de negros’ in de wacht te slepen voor 30 jaar. Engeland, tot dan toe slechts een
middelgrote mogendheid, zal tijdens deze periode en door de grote financiële injectie als gevolg van dit
handelscontract uitgroeien tot een wereldnatie. De Republiek degradeert in de 18e eeuw en is niet langer
een grootmacht.
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niet te onderschatten want zij leverden meer dan de helft van de manschappen. Wanneer
betalingen uitbleven dreigden zij ermee geen troepen meer te leveren wat de hele operatie
telkens op de helling zette. Wanneer ook Portugal en Savoye tot de geallieerde zijde
toetreden kan de Franse reus langs alle kanten aangevallen worden wat de Fransen
verplicht hun troepen te verspreiden.
In het ganse verloop van de Spaanse
Successieoorlog kan men kortweg 3 fases onderscheiden : een vroege fase van 1702 tot
1704, waarin de strijd in evenwicht leek; een tweede fase van grote overwinningen17 voor
de geallieerden tussen 1704 tot 1709 en de late fase van stagnatie tussen 1709 tot 1713.
De strijdtonelen bevinden zich voornamelijk in de Spaanse Nederlanden maar ook langs
de Rijn, in Noord-Italië en Spanje. De middelste fase van grote overwinningen is vooral te
danken aan het strategisch inzicht van de opperbevelhebbers van de Engels-Nederlandse
troepen, John Churchill18, de hertog van Marlborough en die van het keizerlijk leger
Eugenius van Savoye.
Niettegenstaande de uitputtende oorlog en de vele successen in de middelste fase, krijgen
de geallieerden de Franse koning niet op de knieën. Wanneer in de laatste fase geen
opmerkelijke overwinningen meer geboekt worden en de Fransen er zelfs in slagen in
Denain (1712), in alweer de Zuidelijke Nederlanden, een klinkende overwinning te
behalen19 was de Spaanse Successieoorlog effectief voorbij.
De Spaanse erfopvolging was een belangrijke factor in dit Europees conflict maar
tegelijkertijd moet gesteld worden dat de geschiedenis van de vele voorafgaande oorlogen
en hun afsluitende verdragen en vredes (Münster, Nijmegen, Rijswijk) de grote
mogendheden zodanig in stelling hadden gebracht dat elke bekomen vrede reeds de
kiemen van een volgend conflict in zich droeg. Dit is dan allicht de belangrijkste verdienste
van de ‘Vrede van Utrecht’. Aan deze onderhandelingstafel werd getracht het
‘machtsevenwicht’ in Europa te respecteren om alzo een langdurende vrede te
17

Een paar voorbeelden zijn : de slag bij Blindheim (Blenheim voor de Engelsen) in Beieren op 14 augustus
1704 – een verpletterende overwinning voor de geallieerden maar tegelijk een tragisch bloedbad waarbij
30000 Fransen het leven verloren. Ook in augustus 1704 was de inname van Gibraltar een enorm
strategisch succes. Tot op de dag van vandaag vormt deze rots een twistappel tussen de Engelsen en de
Spanjaarden.
In de Zuidelijke Nederlanden bezorgde vooral de Slag bij Ramillies (mei 1706) de geallieerden een klinkende
overwinning waarna de Zuidelijke Nederlanden een Engels‐Nederlands condominium werden, een gebied
dat door 2 mogendheden wordt bestuurd.
En laten we toch vooral ook de Slag bij Oudenaarde (11 juli 1708) niet vergeten. Het feit dat in deze Zuid‐
Nederlandse vlakte meer dan 170000 soldaten van Zweedse, Pruisische, Oostenrijkse, Britse, Franse,
Deense en Hollandse huurlingen met getrokken wapens tegenover elkaar stonden, bewijst overvloedig het
Europese karakter van deze oorlog.
Hoe het ook zij en onder welk bestuur de inwoners van de Zuidelijke Nederlanden ook kwamen te staan
(vanaf 1713 zullen ze door de Vrede van Utrecht onder Oostenrijks bestuur komen) in hun gebied werd
telkens en telkens opnieuw een bittere oorlog uitgevochten. Hoe moesten zij in die dagdagelijkse realiteit
zien te overleven?
18
Inderdaad een voorvader van Winston.
19
De Engelsen hadden besloten zich terug te trekken uit de oorlog. Oorzaak van deze beslissing was een
verschuiving binnen het Engelse parlement waar nu de Tories in de meerderheid waren ten nadele van de
Whigs. De Tories zagen niet langer heil in de aanhoudende conflicten en waren al via diplomatieke weg
begonnen aan onderhandelingen met de Fransen, dit zonder medeweten van de Nederlanders.
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bewerkstelligen. Om de Utrechtse Vrede veilig te stellen vormden Oostenrijk, Frankrijk,
Engeland en de Republiek in 1716 de zogenaamde Quadruple Alliantie. Het systeem van
collectief overleg kende zijn voortzetting in de Europese congressen die nadien
plaatsvonden om mogelijke conflicten in de kiem te smoren. (Kamerijk, Soissons – 1720)
In Utrecht was de basis gelegd voor een nieuw internationaal systeem met respect voor de
Europese ‘machtsbalans’ en een einde gemaakt aan ‘supermachten’.
In dit opzicht is de hernieuwde aandacht voor deze ‘Vrede’ dan ook een opsteker. Het
doet ons opnieuw nadenken over het belang van ‘leven en laten leven’ op het politieke
toneel.
Waarom de keuze voor de onderhandelingen op Utrecht viel is niet met zekerheid te
zeggen. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat deze stad voor alle partijen vrij
handig te bereiken was, gezien het wegennet dat er naar toe leidde, maar vaak wordt ook
gesproken over de brede straten in de binnenstad, die een makkelijk over en weer rijden
met de onderhandelaars in hun koetsen mogelijk maakte. In de middeleeuwen allicht de
belangrijkste stad van de Noordelijke Nederlanden (het was het politieke, geestelijke,
culturele en economische centrum, was ze in de loop van de 16e eeuw voorbijgestoken
door Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, enz. Deze voor de stad dramatische terugval had
alles te maken met de door Karel V in 1528 beëindigen van het wereldlijke gezag van de
in Utrecht zetelende bisschop. Van de zelfstandigheid van de stad bleef niets over. Na de
scheiding der Nederlanden werden haar kloosters en kerken geconfisqueerd. De twaalfdeeeuwse omwalling rondom een aantal nederzettingen lieten nogal wat plekken
onbebouwd. Verder waren er ook heel wat kloosters ontstaan in dit religieus centrum. Na
de Reformatie werden deze terreinen opengelegd en kon daar nieuwbouw plaatsvinden.
De nieuwe straten die aldus aangelegd werden zoals de Korte Nieuwstraat en de
Boothstraat waren veel rechter en breder dan de middeleeuwse. Deze brede straten en
dito pleinen in Utrecht, waar koetsen makkelijk konden bewegen, werden in de
correspondentie voorafgaand aan de keuze voor een onderhandelingsplaats, als argument
aangehaald.
Dat de Utrechtenaren met verstomming geslagen waren tijdens de onderhandelingen over
zoveel vertoon van pracht en praal door de onderhandelende partijen die wat graag
uitdrukking gaven aan hun macht. Ook de geboorte van een aantal prinsjes, in die
periode, zoals aan het Portugese hof, gaf aanleiding tot grootse feesten binnen de stad.
De gereformeerde burgers, een sober leven gewend, wisten niet wat ze meemaakten. De
tentoonstelling : “Hoge pruiken, plat vermaak” vertelt u hier meer over.
Nog enkele overpeinzingen:
Niettegenstaande de militaire hoogtepunten die de Republiek, mede dankzij de allianties
met Engeland, behaalde tijdens de verschillende conflicten met Frankrijk, bleek op het
moment van ‘de vrede van Utrecht’ de Gouden Eeuw beëindigd. De oorlogsvoering had de
schatkist gepluimd. Symbolisch was dan ook het failliet van de West-Indische Compagnie.
Lodewijk XIV was er in geslaagd de Republiek als grootmacht te breken. Om deze reden
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is ‘de Vrede van Utrecht’ ten onrechte afgedaan als weinig waardevol in de
geschiedschrijving van de Nederlanden.
In de Zuidelijke Nederlanden had Lodewijk XIV door middel van de tactiek van de
verschroeide aarde en de aanhoudende plunderingen dit gebied totaal vernield. Vanaf
1675 was in Vlaanderen/Brabant geen noemenswaardige industrie en stedelijk leven
meer. Het gebied ruraliseerde en dook 3 eeuwen van duisternis in. Het voorstel van
Lodewijk om de Zuidelijke Nederlanden op te splitsen volgens de lijn Oostende-Maastricht
waarbij het noorden zou toekomen aan de Republiek en het zuiden aan Frankrijk werd
door Johan de Witt resoluut van de hand gewezen. Deze zag de katholieke
gebiedsuitbreiding en vooral de concurrentie van Antwerpen ten nadele van Amsterdam
absoluut niet zitten. Spanje, op dat moment al verzwakt en in oorlog met Portugal, zou
allicht niet in staat geweest zijn weerwerk te bieden. Hoeveel ellende zou onze voorouders
bespaard gebleven zijn? Maar dan hadden we wel deel uitgemaakt van Nederland een
situatie die we later bij koning Willem I (1830) alsnog resoluut van de hand hebben
gewezen.
De Franse koning was uiteindelijk geslaagd in zijn voornaamste doel : de oorlog definitief
buiten de grenzen van Frankrijk leggen. Bovendien was de Habsburgse omknelling
(Spanje + Spaanse Nederlanden) vervangen door een bondgenootschap met een tak van
zijn eigen dynastie in Madrid. (Een situatie die tot vandaag met Juan Carlos de Borbon op
de troon van kracht is). Toch zou de Franse Revolutie geen bedreiging van buitenaf maar
een afrekening van binnenuit worden.
Het evenwichtssysteem dat met de Vrede van Utrecht (en Rastatt) geïnstalleerd werd, blijft
de hele 18e eeuw door functioneren. Bij de gelimiteerde conflicten die zich nog afspelen in
die periode wordt door de grote mogendheden telkens teruggegrepen naar de consensus
die bereikt was bij deze Vredes. Men heeft in Utrecht voor het eerst begrepen dat het in
een uitputtende oorlog, zoals de Spaanse Successieoorlog, onmogelijk is om op een
beslissende wijze één van de deelnemers uit te schakelen. De Vrede toont aan dat
onderhandelen en politiek manoeuvreren kan leiden tot het vormen van compromissen die
voor iedereen aanvaardbaar zijn en die zinloos geweld kunnen voorkomen.
Utrecht kan terecht fier zijn
Bronnen:
De vrede van Utrecht (1713) David Onnekink;
Renger De Bruyn; Zeven Provinciën Reeks
XXXII; 2013
Handelingen
van
de
geschieden
oudheidkundige kring van Oudenaarde; De
Spaanse Successieoorlog en de Slag bij
Oudenaarde, Frederik Dhondt; 2007

Gravure boven: Afbeelding van de feesten gegeven door de Portugese gezant naar aanleiding van de Vrede.
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Vuurwerk naar aanleiding van d Vrede van Utrecht

Uit de tentoonstelling
“WAARDE SPORTVRIEND”
Slechts drie spelers van voetbalclub
“Onder Ons”, ontstaan uit “De Bond”
konden zich toen voetbalschoenen
veroorloven: Louis Bruurs, Fons Hofkens
en Karel Faes.
.
(Zie bladzijde 30)
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Waarde Sportvriend!
Over sjotters, coureurs en andere sportievelingen in het Stedelijk museum
In het Stedelijk Museum Hoogstraten loopt van zaterdag 3 augustus tot zondag 22
december een boeiende tentoonstelling over het sportieve verleden van Hoogstraten en
de deeldorpen. Van het voetbal, langs de wielerkoers, het duivenmelken en de schutterij,
…de meest gangbare sporten en de sportievelingen van het einde van de 19de eeuw tot
1960 komen aan bod!
Op het einde van de 19de eeuw werd sport en andere lichaamsbeoefening steeds meer
gezien als een waardevolle invulling van de vrije tijd. De zienswijze dat sport het lichaam
gezond hield en dat het goed was voor de vorming van karakter en persoonlijkheid, leidde
tot de komst van georganiseerde sportbeoefening in clubs en bonden.
Sommige sporten zouden lang een elitair karakter houden zoals tennis, maar ook biljart,
wielrennen en kegelen waren aanvankelijk sporten voor de meer gegoede klasse. Een
fiets werd pas na 1900 betaalbaar voor de meeste mensen. De hengelsport, schutterij en
duivensport waren dan weer wel echte volkssporten. De paardensport was een sport die
bijna uitsluitend weggelegd was voor de boerenzonen.
Op het einde van de 19de eeuw waren er zeker al twee kegelclubs ("Alle Negen" en "De
Kegelaars van het Zuiden"), werd er al duchtig gebiljart in de cafés en herbergen en kwam
de eerste fiets (van de familie van Hoeck) in het straatbeeld. Ook de duivensport was in
1885 definitief gelanceerd met de stichting van de "Blauwe Duif". Naast de eeuwenoude
schuttersgilden ontstonden in die jaren ook nieuwe schuttersverenigingen zoals de
handboogmaatschappij de "Verenigde Vrienden" van Meerle.
Andere sporten volgden snel. Het eerste tennisveld werd rond 1915 aangelegd in het
Spijker voor de Engelse leerlingen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog ontstonden ook de
eerste voetbalclubs. In de scholen werd er ook meer aandacht besteed aan
lichaamsbeoefening en gymnastiek. Aanvankelijk werden er gepensioneerde militairen
ingeschakeld (die ervaring hadden met schermen en marcheren) maar gaandeweg ging
men over tot het aannemen van echte turnleraars. In 1924 ging de eerste Hoogstratenaar
naar de Olympische Spelen: Jozef Van Loocke. Hij trad aan in de moderne vijfkamp:
paardrijden, schermen, schieten met een pistool of revolver, zwemmen en atletiek. Ook de
hengelsport organiseerde zich in clubs zoals de lijnvissersbond "Altijd beet" in Meerle. In
1927 werd de huidige veloclub "De Lustige Wielrijders" opgericht. Er bestonden al langer
veloclubs maar deze waren steeds stopgezet.
Na de Tweede Wereldoorlog werden er onder invloed van de Boerenbond de Landelijke
Rijverenigingen voor de paardensport opgericht. In Meerle was John Van Tongerloo de
wielerheld. In de jaren vijftig en zestig nam hij met succes deel aan de Giro, de Ronde van
Frankrijk en andere internationale koersen en rondes!
Het Stedelijk Museum is geopend van woensdag t.e.m. zondag van 14 tot 17 uur 03 3404080
30

Erfgoed Hoogstraten – Nieuwsbrief augustus 2013

Kerkdieverij
Je kent die films wel: een goedaardige dief pleegt op miraculeuze wijze de roof van de
eeuw. Dikwijls worden de dieven als helden verfilmd en het slachtoffer is een museum of
een instituut. Dat brengt ons bij de vraag: is diefstal uit een kerk niet zo erg dan?
De kerken uit onze regio zijn in het verleden al meermaals bezocht door dieven. Bij nazicht
van de inventaris bleek dan iets te ontbreken... zonder dat iemand kon verklaren waar het
naartoe was. En dan hebben we het hier niet over kleine prullaria maar over groot
meubilair of historische kunst.
Het kerkbezoek is de laatste decennia zodanig teruggelopen dat er geen sprake meer is
van sociale controle. Dat is de reden waarom de ene na de andere kerk de deuren moest
sluiten. Men kan tegenwoordig niet meer het risico nemen om een kerk onbewaakt open te
laten. Hier en daar gaat een kerk terug open nadat een glazen wand in het portaal is
verankerd. In Hoogstraten, met zijn kolossale kerk, pakte men het acht jaar geleden
anders aan. Daar heeft men gekozen om een kerkwacht te installeren. Zo kan de
toevallige toerist toch de kerk binnen en de gewijde ruimte lijfelijk ervaren. En aan de
positieve reacties te horen, wordt dit erg gewaardeerd. Jaarlijks komen er een zes à
zevenduizend toeristen op af. Het is tegenwoordig niet meer evident dat men een kerk
binnen kan. En dit kan alleen maar door de toewijding van een veertigtal vrijwilligers die er
een zaak van maken dat onze kerk vrij kan bezocht worden. Het zijn niet altijd mensen van
Hoogstraten zelf want er doen mensen mee van Beerse, van Baarle-Hertog en zelfs van
Breda. Door mee te doen aan de kerkwacht, ben ik de kerk en zijn kunst meer gaan
waarderen want onbekend maakt onbemind. Op stille momenten is het een privilege om
de vele hoekjes en kantjes te gaan ontdekken. Altijd leer je wel iets bij.
Dankzij de kerkwacht is men de kerk meer en meer gaan inkleden om toeristen te
ontvangen. Zo hangen bijvoorbeeld de vlaggen van het Heilig Bloed van april tot
november uit. De wandtapijten werden in 1980 gerestaureerd en weldra krijgen ze nieuwe
kasten met aangepaste, hypermoderne verlichting. Geld noch moeite werden gespaard.
Onderhand worden twee glasramen gerestaureerd: Karel van Lalaing en Maria Louisa van
Frankrijk. Het zou dan ook jammer zijn mocht het bezoekersaantal nog verder teruglopen.
Mits een beetje reclame kan dit vast en zeker beter, maar dan trekt men misschien ook de
aandacht van mensen met minder goede bedoelingen. De kerkwacht is dan zeker ook
nodig.

Hoe gaat het in zijn werk?
De vrijwilligers zijn ingedeeld in drie groepen die om de drie weken een kerkwacht voor
hun rekening nemen. Elke groep heeft een coördinator die via email een rondvraag doet
en een weekschema opstelt. De kerk is altijd in de namiddag open van 13u tot 17u (of
16u), behalve op maandag. Om het vrijwillig karakter te vrijwaren is het natuurlijk van
belang dat de groepen voldoende groot zijn. Sommige mensen hebben een vast
uurrooster en doen tien beurten op een jaar. Anderen doen twee à drie kerkwachten op
een jaar. Dit is geen probleem, maar dit betekent dan wel dat de groepen voldoende groot
moeten zijn en daar wringt tegenwoordig het schoentje. De Hoogstraatse kerkwacht heeft
dringend nood aan versterking. Dus als je je geroepen voelt, stuur dan een mailtje naar:
paulfockaert@telenet.be
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70 JAAR GELEDEN (8)
In deze rubriek vanwege de Werkgroep “Op het Oorlogspad” gaan we in onze nieuwsbrief
telkens een zeventigtal jaar terug in de tijd om bepaalde gebeurtenissen en/of personen uit
de dramatische Tweede Wereldoorlog in de kijker te zetten.

Arbeitseinsatz (2)
In de vorige aflevering schetsten we de problematiek van de verplichte arbeidsdienst ten
tijde van de Duitse bezetting. De nazi’s konden immers extra handen gebruiken aangezien
een groot deel van de Duitse bevolking onder de wapens was geroepen. Het aantrekken
van buitenlandse vrijwilligers voldeed echter lang niet aan de behoeften en in de door hen
bezette gebieden volgde dan ook vanaf 1942 een grootschalige en georganiseerde jacht
op potentiële arbeidskrachten. Er waren overigens vele tienduizenden landgenoten die te
maken kregen met deze zeer gehate maatregel en ze probeerden er op alle mogelijke
manieren aan te ontkomen.

*Kaart en bijhorende medaille van werkweigeraar voor Frans Verschueren uit Minderhout. Niet alleen
leefde Frans maandenlang ondergedoken, maar hij verloor in februari 1945 tevens zijn broer Leon die
als politiek gevangene omkwam in een concentratiekamp. Het is evenwel niet duidelijk of Frans ook
zelf is opgepakt en naar Duitsland is afgevoerd. (collectie SMH).
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Vrijwillig of gedeporteerd?
Onder andere door ontbrekende, onvolledige of tegenstrijdige archiefstukken en andere
bronnen is het niet mogelijk om het precieze aantal werkweigeraars en onderduikers voor
de deelgemeenten van Hoogstraten te geven. Het gaat echter zeker om vele tientallen,
zoniet enkele honderden. We weten dat heel wat van hen – geholpen door familie en
vrienden – door de mazen van het net konden glippen, maar dat gold niet voor iedereen.
We mogen tevens niet vergeten dat een aantal inwoners vrijwillig naar Duitsland zijn gaan
werken, hoewel het vrijwillige karakter in nogal wat gevallen erg relatief blijkt te zijn. Deze
mannen (en vrouwen) werden soms door de Duitsers of hun omgeving sterk onder druk
gezet. Een aantal vond gewoon geen geschikt werk of onderduikadres en/of werd
gedreven door armoede. Anderen volgden mogelijk een familielid of jeugdvriend of werden
beïnvloed door de propaganda. Een enkeling tekende uit overtuiging. Deze materie vraagt
onmiskenbaar om verder onderzoek.
Minstens 70 mannen en vrouwen uit de regio Hoogstraten werden - al dan niet onder
dwang - in Duitsland of elders in de bezette gebieden tewerkgesteld tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Ze werden er geconfronteerd met zwaar werk, brutaliteit, honger, heimwee,
schrijnende toestanden en levensgevaar. Toch werden de meeste streekgenoten
doorgaans beter behandeld dan de dwangarbeiders uit Polen of Rusland die aan een
ronduit onmenselijk regime werden onderworpen. Vlamingen stonden sowieso goed
aangeschreven omwille van hun vakkennis en werklust, hoewel die laatste eigenschap
onder dwang uiteraard heel wat was teruggeschroefd. De arbeiders uit West-Europa
kregen een (karig) loon uitbetaald en waren verzekerd. Ze mochten brieven naar huis
schrijven en postpakketten ontvangen. Bovendien genoten ze een beperkte
bewegingsvrijheid in hun respectievelijke standplaatsen en mochten ze – althans voor
1944 – onder bepaalde strikte voorwaarden naar huis in verlof. Naargelang de
krijgskansen begonnen te keren werden de levensomstandigheden evenwel heel wat
moeilijker. De meeste lokale dwangarbeiders bleven overigens in de greep van de
Duitsers tot de dramatische laatste dagen van het Derde Rijk.
Per deelgemeente vonden we de volgende namen terug van inwoners die effectief in het
kader van de arbeidsdienst zijn vertrokken of werden weggevoerd uit onze regio20:
Hoogstraten: Lodewijk Aerts, Gust Brusselaers, August Coertjens, Leon Coertjens, Jozef De
Meyer, Roger de Wilde, Jan Dictus, Albert Ellens, Liliane Engels, Constant Goris, Frans
Goris, Jaak Goris, Jozef Goris, Louis Goris, Emiel Graauwmans, Simon Hendrickx, Maria
Jansen, Jos Martens, Frans Martens, Lodewijk Michielsen, Marcel Pinxteren, Frans Roelen,
Jan Roos, Jos Schellekens, Jan Schuermans, Pieter Spanenburg, Louis Somers, Corneel
Strijbos, J. Strijbos, Karel Strijbos, Jan Terrijn, Jozef Van Alphen, Joanna Van Bergen,
Lodewijk Van Bergen, Alfons Van Calster, Frans Van Calster, Marcel Van Cantfort, Anna
Van Den Bogaert, Jozef Van Den Heuvel, Louis Van Den Heuvel, Gust Van Den
20

Dit overzicht is gebaseerd op de namen van gedeporteerden die werden vermeld in de
publicatie van E.H. Lauwerys (HOK Jaarboek 1970) en aangevuld met informatie die we uit een
aantal interviews en andere bronnen haalden.
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Langenbergh, August Van Ginniken, Flora Van Ginniken, Hendrik Verschueren, Herman
Verschueren, Willy Verschueren, Corneel Vindevoghel, Frans Vindevoghel, Rik Vindevoghel
en Marcel Willemsens.
Meer: Jozef Janssens, Jaak Laurrijssen, René Roeffen, Constant Schellekens, Alfred
Valgaeren en Antoon Snoeys.
Meerle: Corneel Buijks en Jozef Diepstraten.
Meersel-Dreef: Alfons Herrijgers.
Minderhout: Alfons Christiaensen, August Donckers, Albert Eelen, Karel Matthieu, Lodewijk
Meyvis, Aloïs Schoenmakers, Frans Verhoeven en Henri Verschueren.
Wortel: Jaak Braspenning, Alfons Donckers en Adriaan Leonard Verschueren.
De arbeiders konden worden ingezet bij de constructie van verdedigingswerken en
installaties voor V-bommen in België en Noord-Frankrijk, maar ook in de oorlogsindustrie, de
bouwsector of de landbouw in Duitsland zelf. We vonden zo onder andere mensen uit onze
regio terug in Hannover, Escherhausen, Berlijn, Wenen, Hamburg, Rüsselsheim,
Willemshaven en Dresden. Heel wat van deze steden kregen omwille van hun functie als
industrieel complex, wegenknooppunt of haven in die periode regelmatig zware
bombardementen te verwerken door de geallieerde luchtmacht. Rik Vindevoghel is overigens
de Hoogstratenaar die waarschijnlijk het verst van de Kempen is terechtgekomen. Nadat hij
begin februari 1943 als 22-jarige thuis was opgepakt, belandde Rik via Turnhout, Antwerpen,
Büchen en Arhus uiteindelijk in een kamp van de Organisation Todt op een eiland voor de
Noorse kust, bij de haven van Bergen. Begin 1944 kreeg Rik eindelijk verlof in eigen land,
maar hij vertikte het terug te keren naar Noorwegen en dook onder tot aan de bevrijding in
oktober. Zijn gedwongen verblijf in Noorwegen had voor Rik overigens een positief gevolg.
Hij leerde er immers zijn toekomstige vrouw, Ella, kennen die als dwangarbeidster uit
Denemarken als verpleegster in hun Lager was tewerkgesteld21.

Een dode door arbeidsongeval
Het mag eigenlijk een mirakel heten dat slechts één van de plaatselijke dwangarbeiders –
Gust Van Den Langenbergh - is omgekomen. Gust werd geboren in Rijkevorsel in 1905.
Hij huwde in 1930 met Irma Joanne Leysen en ze vestigden zich enkele maanden later in
Hoogstraten. Gust was steenbewerker van beroep. Zijn naam staat op een lijst met 46
inwoners die door het oorlogsbestuur van Hoogstraten in april 1943 werd opgemaakt in het
kader van de verplichte tewerkstelling. Het toenmalige bestuur deinsde er blijkbaar niet voor
terug om namen van de eigen inwoners over te maken aan het Arbeidsambt met de vraag
hen tewerk te stellen bij bouwactiviteiten in België of Noord-Frankrijk. Gust Van Den
Langenbergh was in ieder geval niet van plan om voor de bezetter te gaan werken en hij
dook onder, waarschijnlijk op een boerderij in het Nederlandse grensgehucht Castelré. Gust
werd echter van zijn bed gelicht toen hij voor het eerst in lange tijd thuis in de Van
Aertselaerstraat was komen slapen. Naar verluidt was hij verklikt door een buurvrouw. Hij
21

Interview met Rik Vindevoghel (AFH)
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moest drie kinderen en een zwangere echtgenote achterlaten. Op 2 oktober 1943 werd
Gust ernstig gewond bij een val van een vrachtwagen te Ardres in het noordwesten van
Frankrijk. Hij zou daarbij zijn rug gebroken hebben en Gust overleed twee dagen later in een
militair hospitaal te Saint-Omer22.

Dwangarbeider in Duitsland
Om deze bijdrage over de verplichte arbeidsdienst af te ronden volgen we opnieuw één
van de lokale werkweigeraars, Willy Verschueren (°1921) uit Hoogstraten-centrum, om u
een idee te geven van wat hij en zijn lotgenoten hebben doorstaan. Vorige keer kon u
lezen dat Willy eind 1942 met zijn iets oudere broer Herman was terecht gekomen in een
werkkamp van de Organisation Todt aan de kust. Ze werden er onder dwang ingezet bij
de aanleg van de Atlantikwall. Midden 1943 kon hij er daar echter met een list tussen uit
muizen, maar zoals zovele lotgenoten moest Willy maandenlang min of meer
ondergedoken leven. In de lente van 1944 was hij er in geslaagd om een betrekking als
cipier te krijgen, maar dat kon niet baten. Willy werd aangehouden door enkele Fahnders,
premiejagers in Duitse dienst, die hun slag blijkbaar zorgvuldig hadden voorbereid. Hier
volgt de rest van zijn verhaal23:
“Ik heb nooit gehoord dat de mannen van de OT nog bij ons thuis zijn komen kijken, maar
op de 8ste mei ’44 hadden ze mij opnieuw te pakken. Dat waren trouwens géén Duitsers
maar mannen van hier, Vlamingen. Die droegen van die gaberdines24 en een hoed.
Precies de Gestapo zoals ze zeiden. Zo zijn ze daar bij mij aangekomen. Ik was juist in
den hof naast het huis aan het werken. Eigenlijk was ik net 8 dagen in dienst bij Justitie, in
Wortel-Kolonie. Ik had juist mijn 24 uur gekregen. Ik stond nog maar net in ons hofke te
werken of ze waren daar. We waren achteraan aan het spitten en plots zag ik er eentje
voorbij lopen. Ik had er eerst niet echt erg in, maar ik dacht: "Dat is zo’n rare snuiter". Ik
vertrouwde het niet. Ik probeerde nog gauw langs achter weg te geraken. Daar hadden we
ook een poortje, maar ik kreeg niet
de tijd want daar stond al een
andere.

Foto links: *De woning van de familie
Verschueren in de Karel Boomstraat
waar Willy op 8 mei 1944 als
werkweigeraar werd aangehouden
(AFH)

22

Telefonisch interview met Frans Van Den Langenbergh (OHO/EH)
Interview met Willy Verschueren (AFH)
24
Lange regenjassen
23
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Ze hadden me te pakken. Mijn broer was in die dagen ook terug thuis. Hij was intussen bij
de OT ontslagen en werkte eveneens aan de kolonie, maar ze moesten alleen mij hebben.
Ze wisten trouwens goed wat ze deden. Ons moeder was net geopereerd en ik vroeg of ik
nog naar haar toe mocht. Dat mocht, maar er ging er wel eentje mee naar boven. Je moet
niet vragen hoe slim die kerels waren en hoe ze alles wisten. Toen we terug naar beneden
kwamen gingen we door de Boonestraat, maar bij Aloïs Luyckx was er een oprit waar we
insloegen. Over de werft bij Luyckx en over het paadje door zijn hof. Dan kwamen we uit
waar nu de Gravin Elisabethlaan loopt. Vroeger was dat een paadje dat uitkwam naast het
huis van vrederechter de Wilde. Ik dacht dat ze nu wel recht naar de Vrijheid zouden gaan,
maar neen. Ze draaiden schuin af en uiteindelijk stonden we vanachter bij Leyten. Daar
hielden ze toen een café en we zijn er door de keuken gegaan en in het café gaan zitten.
Niemand had mij dus gezien. Die kerels waren hier duidelijk goed bekend, maar ik kende
ze toch niet. Ze bleven met twee bij mij tot we een lijnbus konden pakken naar Antwerpen.
Vanuit de Van Diepenbeekstraat in Antwerpen zijn we met zo’n 1000 man vertrokken, een
trein compleet vol. Mijn tante die in de Helmstraat in Borgerhout woonde wist waar ik zat
en die stonden te kijken toen ik vertrok. Zij waren elke dag komen kijken. We zijn te voet
naar het Centraal Station gemoeten, met Duitse militairen aan beide
kanten…Feldgendarmen. Oh…oh, er waren nogal wat soldaten bij toen. Ik heb mijn tante
alleen maar even gezien. Ze salueerden, maar ze moesten natuurlijk aan de kant blijven.
Er waren nog twee Hoogstratenaren bij in die groep: Marcel Van Cantfort en Jaakske
Goris. Ze zijn echter niet met mij opgepakt. Zijn ze voor of vlak na mij gepakt? Dat kan ik
niet zeggen. Ik heb daar een dag of drie gezeten, tot ze er genoeg binnen hadden en dan
den trein op. Ik ben uiteindelijk juist een jaar in Duitsland geweest, van mei ’44 tot mei ’45.”

Weimar
“We zijn vanuit België, op één dag, recht naar Weimar gereden en daar ligt het
concentratiekamp Buchenwald tegen. Den 12e of den 13e mei zijn we in Weimar
aangekomen. Vlakbij Buchenwald lag een fabriek en daar moesten we een omscholing
van zes weken volgen. In die fabriek werden kanonnen en zo gemaakt. Dat was een groot
gedoen en ze produceerden er volop. We kregen een plaatske met werkbanken en we
moesten er leren veilen en dit en dat. Ze waren met ons iets van zin in die branche,
metaalbewerking25. We kregen dus een opleiding aan de ene kant van de fabriek terwijl er
aan de andere kant aan de lopende band werd geproduceerd, kanonlopen en zo. We
verbleven er in barakken die vlakbij de fabriek stonden.26
We hebben er ook politieke gevangenen van Buchenwald aan het werk gezien, maar niet
het concentratiekamp zelf, hoewel dat er niet ver af kon zijn. Ze droegen van die wit en
blauw gestreepte pakken met een mutske terwijl wij gewoon onze burgerkleren aan
hadden.
25

Willy was eigenlijk schrijnwerker van opleiding.

26

Deze opleiding aan de draaibanken kreeg Willy waarschijnlijk in een afdeling van het Fritz‐Sauckel Werk
(Gustloff Werke I) aan de Kromsdorfer Strasse te Weimar. Aan de basis van dit economisch imperium van
enkele nazi‐bonzen lag overigens een onteigende Joodse firma.
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We mochten er géén contact mee hebben, maar ik heb ze genoeg gezien…zo mager als
een graat. Ze liepen er met kruiwagen en moesten zware stenen versjouwen en ik weet
niet wat nog allemaal. Dat hebben we genoeg gezien, maar we mochten er absoluut niks
tegen zeggen.
Toen ik bij Weimar verbleef heb ik ook eens een pakje van thuis aangekregen en af en toe
een brief.”

Zerbst
“Op den duur, ergens in juli (1944), hebben ze ons naar een vliegplein in Zerbst gebracht,
waar ik uiteindelijk door de Amerikanen ben bevrijd. Zerbst ligt tussen Magdeburg en
Braunsweich27.
Ook in Zerbst waren er politieke gevangenen die het zware werk moesten doen. Er werd
op het vliegveld een nieuwe startbaan aangelegd en die mannen moesten er de rails
aanleggen waarover de kipbakken met beton aanreden. Die mensen moesten met de
blote hand de rails oppakken en vastmaken, maar ze hadden gewoon geen macht meer.
Er zat om zo te zeggen niks meer in. Op den duur deden we hen teken en dan zeiden ze
dat ze hun behoefte moesten gaan doen in het struikgewas of zo en dan hadden wij daar
eerst wat eten in gelegd. We mochten er niet mee praten en moesten altijd een zekere
afstand bewaren, maar we konden af en toe toch een teken geven.
Waar ik lag, in Zerbst, heb ik eigenlijk géén klagen gehad. We kregen er hetzelfde eten als
de Duitsers die er werkten, uit dezelfde keuken. Zerbst was een vliegplein met een
kazerne, een grote blok en verschillende hangars. Er waren ook plaatsen om piloten op te
leiden en zo.
Wij waren er eigenlijk vrij, maar we moesten er dat werk doen. We zaten er op een kamer
met vier of vijf man. We sliepen er zelfs onder witte lakens. We kregen er hetzelfde als de
Duitsers en onze relatie met die kerels was eigenlijk goed. Dat waren mecaniciens,
techniekers, ingenieurs en die moesten wij bijstaan. Er werden nieuwe vliegtuigen
geleverd vanuit het fabriek in Oschersleben. De Focke Wulf, een jachtvliegtuig. Die
werden recht van de band aangevoerd en in Zerbst ingevlogen. Het gebeurde vaker dat er
eentje kwam overvliegen die we nooit meer terugzagen…die hier of daar naar beneden
was gekomen. Zo heb ik er verschillende gezien. Er was er zelfs eentje bij waarvan de
motor er van voren rats afviel toen hij overkwam. Hij is natuurlijk direct neergestort en de
piloot was op slag dood. Wij zijn er later zelfs naar gaan kijken. We hebben daar van alles
meegemaakt.
Het hoofd van de invliegers was Franke28, ne grote man die veel vlieguren had en die
blijkbaar aan het front al een en ander had gedaan. Hij had al een zekere graad. Ze waren
27

Willy kwam terecht op een vliegveld dat in die periode als testterrein werd gebruikt door de
AGO Flugzeugwerke GmbH. Het vliegveld bij Zerbst (Sachsen‐Anhalt) was vanaf 1936 aangelegd
voor de Luftwaffe. Tijdens de oorlog werd er tevens een opleidingscentrum ingericht en in het
voorjaar van 1945 werd het kort gebruikt als basis voor de eerste experimentele straaljagers.
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maar met een paar invliegers in uniform, maar voor de rest waren er géén Luftwaffe
piloten op het vliegveld. Franke ging telkens de lucht in en hij droeg altijd een lederen etui
met een boekje aan zijn been. Hij noteerde tijdens de vlucht wat er mankeerde. Dan kwam
hij weer naar beneden en zei hij aan de Duitse techniekers wat er allemaal moest
gebeuren. Zoveel kilo links…zoveel kilo rechts…of dat de schroef niet goed stond
afgesteld en zomeer. Als we er zo’n schroef moesten afhalen was dat verdomd zwaar
werk, zulle. Met een ladder op een houten platform en dan met een paar man die schroef
er aftillen. Franke en zijn helpers konden wel twee of drie keer de lucht ingaan voor het in
orde was. Alle dagen hetzelfde. Als er dan een stuk of 10, 15 toestellen gereedstonden die
waren ingevlogen, dan kwam er een camion aan met een paar piloten. Die konden er
meteen in en recht naar het front in Rusland. Er waren nog wel een paar invliegers, maar
Franke was de leider.

*Een Focke Wulf 190 bij het manoeuvreren op een Fliegerhorst, internet.

We waren in Zerbst niet met zo gek veel gedeporteerden. Een groepje van een man of
vier per voorman die dan telkens een vliegtuig moest opvangen en er waren zo’n drie
ploegen per afdeling. We waren er dus met een 12-tal gedeporteerden, allemaal
Vlamingen die hun opleiding in Buchenwald hadden gehad.
Ik ben er met Marcel van Cantfort en Jaakske Goris aangekomen en we zijn altijd samen
gebleven op dat vliegveld29. Ik heb in het begin wel eens schrik gehad dat ze ons uit elkaar
zouden halen. Toen we op het vliegplein aankwamen lazen ze in mijn papieren
"Gefängnisbewacher”, want ik was die periode juist cipier benoemd en ze wilden mij toen
ergens plaatsen om mee de wacht te houden. Dat heb ik geweigerd. Ik zei dat ik bij mijn
28

Mogelijk gaat het hier om Walter Franke, de zoon van een aannemer uit Zerbst, die een
hoofdrol heeft gespeeld bij de uitbouw van de basis.
29
Hier vergist Willy zich want Marcel Van Cantfort was niet meer in Zerbst op het ogenblik van de
bevrijding in 1945.
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kameraden zou blijven en dat heb ik mogen doen, maar waar was ik misschien anders
terechtgekomen?!
Na het werk waren we vrij. Naar huis, dat kon natuurlijk niet. Hoe konden wij daar
trouwens weg geraken?! Zerbst was maar een kleine stad en ’s zondags konden wij daar
eens te voet naar toe. Het vliegveld lag daar niet zo ver vandaan. We kregen een loon
uitbetaald. Dat was niet te vet, maar we konden er wel in Zerbst in één of ander
restaurantje een koude schotel van eten of zoiets. Dat was niet veel, maar ’t was toch iets.
Ik heb één fotootje van die tijd, van een kameraad die toen in Zerbst is verongelukt. Zijn
naam weet ik nog precies, maar waar hij vandaan kwam weet ik niet meer. Het was een
zekere Philemon Steeman, ergens uit de Vlaanders. Bij zijn begrafenis in het stadje Zerbst
hebben ze toen een foto genomen en daar sta ik bij op. Ik weet niet meer welke dag dat
was30.
Philemon is verongelukt door een vliegtuig. Ik heb het niet zien gebeuren want hij werkte
eigenlijk in een andere afdeling, maar ik heb het wel horen vertellen. Als die toestellen op
de grond staan en er komt een zwaar onweer of het alarm gaat omdat den Amerikaan op
komst is, dan moesten die weg. Dat werd allemaal goed op voorhand
doorgegeven…Richtung Braunschweig, Magdeburg en dan wisten we dat ze weer op
komst waren. Als op het vliegveld het alarm werd doorgegeven dan moesten de
vliegtuigen zo snel mogelijk weg. Van de banen af. Dat vliegveld lag in nogal bebost
gebied en dan hadden ze aan de rand wat bomen uitgedaan en daar werden die
vliegtuigen ingezet. Ze werden opgestart en ze reden er stilletjes met draaiende propellers
naar toe. Dan werden er takken voorgezet, zodat ze niet zouden zien dat er vliegtuigen
stonden opgesteld. Veel haalde dat in feite niet uit want het vliegplein werd toch geregeld
gebombardeerd. Wij, de arbeiders, moesten aan weerszijden op de vleugels gaan zitten
en ons stevig vasthouden aan de lopen van de mitrailleurs. Als ze aan het bollen waren
moesten wij tekens geven aan de piloot. Als die Focke Wulfs op de grond staan kan de
piloot immers niet zien waar hij rijdt, met draaiende motoren. De piloot zit onder een dak
dat ze naar achter over de romp kunnen openschuiven en wij moesten tekens geven tot ze
er waren. Dat vliegtuig moet met één wiel over een stuk steen of zoiets gereden zijn en
Philemon Steeman werd van de vleugel weggeslagen. Hij werd in zijn rug geraakt door de
schroef. Hij werd naar een ziekenhuis gevoerd en daar hebben wij hem nog kunnen
bezoeken. Hij heeft zich nog willen verdoen omdat hij zoveel pijn had. Die zag af als
kweetnietwat. Hij heeft geprobeerd met een gillette mesje zijn polsen over te snijden. Een
paar dagen later is hij toch gestorven. We mochten mee naar de begrafenis in Zerbst en
toen heeft daar één van die Duitse techniekers een foto van ons groepje gemaakt.

30

Mogelijk was deze verongelukte werkmakker afkomstig uit Oudegem bij Dendermonde. Zijn
naam staat daar alvast op het monument voor de oorlogsslachtoffers als weggevoerde tijdens de
Tweede Wereldoorlog.
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*Een unieke foto van de begrafenis van de omgekomen Belgische dwangarbeider te Zerbst. Willy
Verschueren (vierde van links) kijkt net weg van de fotograaf en naast hem staan Marcel Van
Cantfort en Jaak Goris achter een van de kransen, AFH, via Willy Verschueren.

Die Duitsers waren echt géén verkeerde. Weet je wat ze zelfs tegen mij zegden: “Willem”
–want die kenden ons allemaal met onze voornaam- “du müsst nach Westen”. We
moesten terug naar huis. Daar moesten we eigenlijk zijn! Die waren ook niet voor den
oorlog. Er was er ene bij die aan het front had gezeten, als gewone soldaat, in Rusland.
Die was daardoor een beetje tureluut. Hij had er ’t een en ’t ander meegemaakt. Hij werd
echter niet naar huis gestuurd. Hij moest ook bij ons komen werken.
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Tegen die tijd was het dagelijkse kost dat er vliegtuigen overkwamen in Duitsland…met de
nodige luchtgevechten, maar het vliegveld zelf werd niet zo gek veel aangevallen. Ze
hebben wel één keer de startbaan helemaal kapot gesmeten, op klaarlichte dag. Er vielen
toen géén slachtoffers, maar ze hadden precies de startbaan. Wij werden telkens goed op
tijd verwittigd. Van zo gauw ze de grens overkwamen richting Braunschweig, Magdeburg
dan wisten ze al genoeg. Dan moesten we zien dat alles weg was. Er waren voor ons
echter géén schuilkelders hoor. Als de vliegtuigen op hun plaats stonden onder de bomen,
moesten wij gewoon het veld in. Ook ’s nachts.
De invliegers van Zerbst moesten trouwens zelf niet opstijgen. Er stond op ons vliegveld
ook géén afweergeschut. We zagen ze aan komen vliegen en we wisten dat het die keer
voor ons zou zijn. We zagen er ééntje een cirkel maken. De anderen kwamen er
achteraan en mikten hun bommen in de straal en het was er precies bovenop. Dat is niet
te begrijpen. Zoiets vergaat toch in de lucht, die bommenlading. Hoe deden ze dat? Die
voorpost gaf dat precies aan en dan kwamen de grote mannen er aan, de
bombardementsvliegtuigen. Zoiets hebben we verschillende keren gezien.
We zagen regelmatig van die groepen vliegtuigen overkomen en dan zag je de jagers er
langs alle kanten omheen draaien. De Amerikanen hadden van die Mustangs, heel snelle
bakskes. Die zwierden nogal door de lucht. Ze wonnen die luchtgevechten bijna altijd,
maar ik heb er toch eentje zien neerhalen. Die zijn ze toen op een platte wagen gaan
halen en die hebben ze naar het vliegplein gebracht. De Duitsers trokken hun ogen nogal
open toen ze daar met dat spel aankwamen en hoe het allemaal in elkaar stak. Hoeveel
kogelbanden dat daar in de vleugels zaten in vergelijking met de Duitse jagers! Die wagen
lag vol kogels. De Duitsers konden er niet aan uit. Alles wat daar in verwerkt, in de
motoren en zo, dat was allemaal van koper. Bij de Duitsers natuurlijk al lang niet meer. Die
hadden géén koper meer. Is de piloot mee naar beneden gekomen? Is hij kunnen
springen? Ik weet het niet. Wij hebben hem in ieder geval niet gezien.
Op een nacht werd er weer eens goed geschoten. Plots een erg zware slag, dat wij ons
afvroegen wat er nou was gebeurd. ’s Anderendaags kwamen wij op het werk en we
zagen er slechts een klein putteke. Dat was alles wat er was geweest, maar de stalen
deuren van de hangars waar de vliegers instonden waren helemaal verwrongen. Dat was
een bom met gepreste lucht geweest. Veel verwoesting, maar slechts één klein putje. Wij
hadden een geweldig gat verwacht, maar dat was twee keer niks.
De bevrijdingsperiode, dat heeft lang geduurd in Hoogstraten, maar dat wist ik allemaal
want het was in Duitsland toen elke dag op de radio. We hoorden van die berichten over
Oostmalle, Rijkevorsel en dat ze daar allemaal bezig waren. Dat gaven ze op de Duitse
radio. We zeiden tegen elkaar “Godverdomme, dat blijft daar maar duren”. ’t Was altijd
maar van Hoogstraten en Rijkevorsel en het kanaal. Ik zei nog: “We gaan daar bij een en
ander uitkomen”. Dat zeiden we toen al tegen elkaar omdat het maar bleef duren.
Naderhand, toen we uiteindelijk terug kwamen, wisten we genoeg. Den toren lag plat en
den hele bazaar!”
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Terug naar huis
“Wij zijn zelf bevrijd op den 11ste mei (1945), denk ik. Op 8 mei was het wapenstilstand,
maar eer de Amerikanen bij ons waren was het den 11ste31. Wij zijn teruggekomen in
Hoogstraten op 13 of 14 mei. Op het moment dat de Amerikanen bij Zerbst aankwamen
hebben wij géén Duitsers meer gezien. Die waren allemaal al weg. Alleen de Flugleiter,
Herr Franke, was bij ons gebleven. Hij had gezegd: “Ik blijf bij jullie en ik zal er voor zorgen
dat jullie bij de Amerikanen terechtkomen”. Hij heeft voor ons gezorgd. Wij hebben een
nacht geslapen bij een boer in de buurt want op het vliegplein was er niks meer, géén eten
of niks. We waren niet meer met zoveel. Alleen dat groepje Vlamingen en die invlieger. Hij
bleef bij ons en dat was bovendien een maaglijder, want hij heeft nog een tijd op het stro
gelegen. Hij sliep op de hooizolder. Die was al wat ouder hoor…’n jaar of 50 schat ik. Hij
wist waar de Amerikanen zaten en is er uiteindelijk naartoe gereden. Hij keerde terug en
zei dat hij ons naar hen zou brengen. We moesten in een school bijeenkomen. Daar
moesten we opnieuw wachten tot ze er weer een aantal bij elkaar hadden, want voor een
paar man reden die mannen natuurlijk niet. Iedereen die in de omtrek zat moest daar bij
elkaar komen. We zijn door de Amerikanen met camions van die school naar een station
gebracht, maar ik weet niet precies welk. We moesten er de trein op en we zijn recht naar
België gekomen.
We kwamen binnen via Luik. Dat ging toen vooruit, hoor! In Luik werden we gecontroleerd.
Ah ja, er konden immers Zwarten32 tussen zitten ook. Ze gingen alles precies na. Dat
waren een hele reeks burelen waar we onze papieren moesten afgeven en dat werd dan
gecontroleerd. Er zijn er tussenuit gehaald hoor. Van onze trein konden er toen een paar
meekomen. Daarna gingen we weer den trein op naar Antwerpen en dan met den tram
naar Hoogstraten.
Ik wist ongeveer wat ik in Hoogstraten kon verwachten. Zoals ik al zei had ik een tante
wonen in Borgerhout en die had me op de hoogte gebracht. Het was in Antwerpen mijn
eerste werk om daar langs te gaan en het eerste wat ze zei was: “Weet je dat den toren
van Hoogstraten plat ligt?” “Ah neen, ik kom juist van Duitsland aan!” Dus daar wist ik het
al en was ik een beetje voorbereid. Je kijkt er toch van op hoor…”

31

Fliegerhorst Zerbst en het stadje zelf werden op 28 april 1945 ingenomen door Amerikaanse
troepen, maar deze droegen het gebied al snel over aan het Rode leger dat de basis steeds verder
uitbouwde. De laatste Russische militairen vertrokken er in 1992. Momenteel is het terrein voor
een deel in handen van een vliegclub.
32
Zwarten=scheldnaam voor collaborateurs.
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Indien u meer wil vernemen over de deportatie van de in dit artikel vermelde Marcel Van
Cantfort, kunt u de studie raadplegen die recent door zijn zoon Luc werd afgewerkt. Luc
zocht jarenlang naar informatie in verschillende archieven en volgde ook letterlijk in de
voetsporen van zijn vader. Het is een goedgevulde bundeling geworden van
herinneringen, tijdsdocumenten en beeldmateriaal. De publicatie “Ik was 19 en
dwangarbeider in Hitlers Duitsland” werd in 2013 voorgesteld en is te koop in het Stedelijk
Museum. Een initiatief dat we vanuit Erfgoed Hoogstraten alleen maar kunnen toejuichen.
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Tentoonstelling “Waarde Sportvriend”
van 3 augustus tot 22 december 2013 in het Stedelijk Museum Hoogstraten
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