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Geacht lid,
Allereerst wil ik u prettige eindejaarsfeesten en het beste in het nieuwe jaar toewensen.
Volgend jaar gaan we met onze vereniging het zesde werkjaar in. Vijf jaar geleden op 18
december 2002 werd vzw Erfgoed Hoogstraten immers opgericht. In dit zesde jaar hopen
we als vereniging verder te groeien, zowel in leden, nu bijna 150, als in activiteiten.
Het programma voor 2008 ligt nog niet helemaal vast, maar ik kan u alvast wel
verklappen dat er opnieuw een erfgoedboek op stapel staat. Op de algemene
vergadering van vrijdag 25 januari 2008 hopen we u meer te kunnen vertellen.

U

ontvangt hiervan begin januari een uitnodiging.
Onze eerste activiteit, na de algemene vergadering, is een lezing georganiseerd door
onze werkgroep “Op het oorlogspad” op zaterdag 16 februari. U leest er meer over in de
nieuwsbrief.
Patrick Melis,
Voorzitter

Erfgoedprijs 2007
Dit jaar is er voor gekozen om twee straten op het grondgebied Hoogstraten te
analyseren. Het gaat over de Lodelijk De Konincklaan in Hoogstraten en de Kerkstraat in
Meerle. In de Kerkstraat zijn nog vele typische woningen van het einde van de 19de eeuw
aanwezig, terwijl de huizen in de Lodewijk De Konincklaan een typische interbellum
architectuur bevatten.
Lodewijk De Konincklaan
De vroegere steenweg naar Rijkevorsel en nog oudere heirweg naar Lier kreeg zijn
huidige naam in 1930. Deze straatnaam verwijst naar de in 1924 overleden Hoogstraatse

dichter Lodewijk De Koninck. In deze periode werd tevens een groot deel van de nu nog
bestaande woningen opgetrokken. Eind jaren twintig was er immers een sterke
economische groei op diverse plaatsen in Europa, die zich o.a. ook uitte in nieuwe
architectuur. Deze nieuwe ontwikkelingen gingen ook in Hoogstraten niet onopgemerkt
voorbij. Bij het binnenkomen van Hoogstraten uit zuidelijke richting geeft deze brede
straat met architecturaal waardevolle woningen een geslaagde verbinding met de
monumentale Vrijheid. Kenmerkend voor de woningen uit deze periode zijn o.a. het
gebruik van erkers, balkons met gietijzeren decoraties, siermetselwerk en glas-in-lood
ramen.

Kerkstraat
De Kerkstraat vormt samen met Meerledorp en het Gemeenteplein van oudsher het
centrum van Meerle. Het wordt al in 1775 op de Ferrariskaart vermeld. Deze
verbindingsstraat is gedeeltelijk beschermd als dorpsgezicht. Een groot deel van de straat
wordt

gekarakteriseerd

door

kleinschalige,

veelal

halfvrijstaande

19de

eeuwse

dorpswoningen. De huizen hebben vaak een doorgang naar het achterliggende erf.
Hierdoor geeft de straat nog een goed beeld van een Kempens dorp.
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“Op het oorlogspad” – over de grote plas
Deze werkgroep houdt zich momenteel zoveel mogelijk bezig met het verzamelen van
getuigenissen over de Tweede Wereldoorlog in onze regio. Doorgaans gaan we bij de
mensen langs voor een interview, soms hebben ooggetuigen echter al eerder hun
herinneringen op papier gezet. Zo vond Piet Van Deun eerder toevallig op het internet een
verwijzing naar het verhaal van een geallieerde militair die in het voorjaar van 1945 in
Hoogstraten blijkbaar op het nippertje aan de dood was ontsnapt. Het helpt natuurlijk wel als
je kan terugvallen op het globale netwerk waar ik al meer dan twee decennia aan werk, zodat
we de veteraan in kwestie op verrassend korte tijd hebben terugggevonden…in Ontario,
Canada.
Het gaat om de intussen 82-jarige Robert Sawdon, geboren te Winnipeg, Manitoba. Hij nam
dienst in september 1942. Hoewel Bob toen slechts 17 jaar oud was verdoezelde hij zijn
leeftijd en gaf hij aan dat hij 19 jaar oud was zodat hij in aanmerking zou komen voor active
duty.
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Na een basisopleiding in verschillende kampen in Canada volgde de oversteek naar het
Verenigd Koninkrijk. Uiteindelijk kwam Robert eind 1943 terecht bij het Saskatoon Light
Infantry, het ondersteuningsbataljon van de Canadese 1ste Infanteriedivisie, aan het front in
Italië. Na een moordende en zeer moeizame campagne in het Middelandsezeegebied, ver
van de spotlights, zou het 1st Canadese Korps - met de SLI - in maart 1945 echter in zijn
geheel worden overgeplaatst naar West-Europa. Na een lange reis via Napels en Marseille
kwam Robert Sawdon enkele dagen in Hoogstraten uitblazen. Hij was zo vriendelijk ons de
toestemming te geven voor het gebruik van het volgende hoofdstuk uit de uitstekende
verhalenbundel "Another River to Cross" die hij in 2004 heeft gepubliceerd:
"Een ongenode gast in de namiddag

Eind maart 1945, Hoogstraeten, België
Toen we noordwaarts op weg gingen vanuit Marseille, kwamen we door Avignon, Lyon
en Cambrai. Terwijl we door Cambrai reden kwamen we langs de begraafplaatsen en de
overblijfselen van loopgraven uit de eerste wereldoorlog. Een surrealistisch beeld.
Tijdens de eerste dag zagen we wrakken van Duitse militaire voertuigen langs een
strook van de hoofd weg, het resultaat van een eerdere beschieting door de geallieerde
luchtmacht toen het Amerikaanse 7de Leger naar het noorden optrok. Na twee of drie dagen
trokken we België binnen. Nadat we Brussel passeerden, reisden we verder naar het leuke
stadje Hoogstraeten. We bleven daar een paar dagen voordat we Duitsland en Holland
binnentrokken, waar we deel zouden gaan uitmaken van het 1ste Canadese Leger.
We genoten van ons verblijf in Hoogstraeten, maar dat belette niet dat het er af en toe
erg spannend aan toe kon gaan. Op een bepaalde namiddag wandelden een vriend en ik
naar een kroeg, we keken echt uit naar een paar stevige pinten. Hoogstraeten lag pal op de
aanvliegroute voor de Duitse Vliegende Bommen op weg naar de haven van Antwerpen. Af
en toe kwam er echter wel eens eentje neer op grote afstand van dat doelwit. Terwijl we over
het voetpad liepen, hoorden we het typische geronk van één van deze tuigen. Hij hing nogal
laag in de lucht en we konden duidelijk een vliegende bom zien met korte vleugels en een
oranje vlam uit de uitlaat. Plots stopte de motor en het vuur van het toestel doofde uit terwijl
het projectiel naar beneden kwam. We lieten ons snel op het voetpad vallen, vlak voor een
gebouw. Ik kwam zo terecht dat ik met mijn hoofd tussen mijn maat z'n benen terechtkwam
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toen de bom met een enorme ontploffing op de aarde insloeg. De grond beefde terwijl een
heftige oranje, rode en blauwe steekvlam zich in een oogwenk over de straat verspreidde en
de hele buurt verlichtte. We kwamen overeind en zagen dat er heel wat daken waren
losgeslagen van de gebouwen in de buurt van de explosie. Glasscherven van de
kapotgeslagen ramen waren verspreid over het gebied en er lagen deuren op het voetpad.
De bom was bij een kerkhof terechtgekomen, ongeveer dertig voet (circa 9 meter) van onze
positie. De kerk zelf was reeds verwoest bij vroegere gevechten. De kerktoren werd gebruikt
als observatiepost en deze was nu volkomen kapot. Indien de vliegende bom elders in die
buurt was terechtgekomen dan was de schade nog veel erger geweest. De resulterende
krater was ongeveer 25 voet (circa 8 meter) in doorsnee en even diep.
Van zo gauw ik rechtstond voelde ik een tinteling aan de zijkant van mijn gezicht. Ik
bracht mijn hand omhoog en voelde dat ik overvloedig aan het bloeden was, door
oppervlakkige wonden. Mijn maat had een hele jaap op het bovenste gedeelte van zijn
rechterbeen, erg dicht bij de plaats waar mijn hoofd had gezeten. Ik hielp hem naar de
verbandpost waar zijn been werd verbonden. De sneetjes, op mijn voorhoofd, bovenaan mijn
hoofd en op andere plaatsen op mijn gezicht en op de rugzijde van mijn handen en op mijn
voorarmen, werden schoongemaakt. Een klein stukje glas was terechtgekomen aan de
buitenste hoek van mijn rechter ooglid, waarbij het mijn oog met slechts een quarter of an
inch (circa 6 mm) had gemist. Ik vroeg de verzorgers om mijn verwondingen niet te
rapporteren omdat ik niet wilde dat mijn familie zo'n bericht zou krijgen. Ze hadden al genoeg
slecht nieuws gekregen toen ze vernamen dat mijn broer op 6 juni 1944, D-Day, was
omgekomen op Juno Beach. Mijn verwondingen waren maar oppervlakkig en het leek me niet
nodig om hen nodeloos ongerust te maken. Opnieuw hadden we weer veel geluk gehad.
Nadat we weer wat waren opgelapt en opgeknapt gingen we opnieuw op weg naar de
kroeg waar we enkele glazen cognac in onze kraag kieperden, een welkom plengoffer."
Allemaal vrijwilligers…

Van de vier broers in de familie Sawdon hadden er drie zich gemeld bij het leger. De oudste,
James, sneuvelde op 6 juni 1944 in Normandië. De tweede broer, Bill, had naar verluidt al
eerder, in augustus 1942, de catastrofale proeflanding bij Dieppe overleefd. Later kwam hij
met het South Saskatchewan Regiment mogelijk zelfs in de Kempen terecht aangezien dit
bataljon o.a. betrokken was bij zware gevechten rond Sint-Job en Brecht in de herfst van
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1944. De vierde broer was te jong voor militaire dienst, maar probeerde zich toch ook nuttig te
maken voor de oorloginspanning.
Voor Robert Sawdon zelf eindigde de oorlog in mei 1945 bij Amersfoort in Nederland.
Eindigen is evenwel niet het geschikte woord aangezien hij nog vele jaren lang de fysieke en
psychische gevolgen van zijn oorlogstrauma's zou ondervinden. Er was echter ook een goede
kant aan het hele gedoe. Door de oorlog ontmoette hij immers een knappe Engelse, Patricia,
die in 1950 zijn vrouw werd. Na de oorlog werkte Bob enkele jaren voor de posterijen, tot hij
in 1952 overstapte naar de Canadese douane. Op het ogenblik dat ik dit artikel schrijf zijn
Robert en Pat begonnen aan het laatste hoofdstuk in hun gevulde leven. Ze zijn namelijk
deze zomer verhuisd naar een rusthuis waar ze hopelijk nog vele jaren van elkaars
gezelschap mogen genieten.

Om af te sluiten geef ik graag mee wat Robert me onlangs schreef: "Aan de mensen van
Hoogstraten: dank je wel voor de vriendelijkheid en de gastvrijheid die jullie aan mijn
kameraden en mezelf hebben gegeven tijdens ons kort verblijf in Hoogstraten, maart-april
1945."
Meer info: francis.huijbrechts@pandora.be

Verslag uitstap Veurne
Op de in de rest van Vlaanderen ongelofelijk zonnige 7de oktober maakte Erfgoed
Hoogstraten zijn jaarlijkse grote uitstap. Dit jaar was de keuze gegaan naar het
Westhoekstadje Veurne en de abdijsite en het museum Ten Duinen 1138 in Koksijde. Nog
voor de aankomst bleek al duidelijk dat wij die dag lang op de zon zouden moeten wachten.
Dat neemt niet weg dat het een fantastische dag werd waarin we prachtige dingen te zien
kregen.
Voordat we goed en wel vertrokken voor de gidsbeurt werd ons eerst een koffie en een
boterkoek aangeboden, een koek eigen aan West-Vlaanderen. Nadat dit goed gesmaakt had,
was iedereen klaar voor de grote wandeling.
Veurne kende twee grote pieken in zijn geschiedenis, de 12de –13de eeuw en de 15-de 17 de
eeuw. Tijdens de eerste periode was Veurne een economisch zeer actieve stad die zelfs
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handel dre ef met Londen. Na de breuk met Londen volgde er een grote crisis die aansleepte
tot in de 16de eeuw. De vroegere omgrachtingen van de stad, drie in het totaal, zijn nu nog
duidelijk af te lezen op de plattegrond van Veurne. Een stille getuige van de crisisperiode is
de onafgewerkte Sint-Walburgistoren (1350). De basis van deze toren bestaat nog steeds en
werd doorheen de jaren gebruikt als kruitmagazijn en waterbak of citerne.

De basis van de Sint-Walburgistoren, nu bekend als de citerne
Op de hoek van de markt zijn nog enkele gebouwen die verwijzen naar de tweede periode,
na de 15de eeuw. Met de komst van Aartshertogen Albrecht en Isabella kende de stad terug
een opbloei. Het landhuis, de conciërgerie en de belforttoren zijn pareltjes uit de renaissance.
Niet alleen het exterieur geeft zeer veel rijkdom weer, het interieur hoeft niet onder te doen.
Tijdens de gidsbeurt worden we doorheen de kamers geloodst waar we van de ene verbazing
in de andere vallen. Zo’n prachtige interieurs als deze komen niet vaak voor in België. Ook
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het zeldzame nog originele goudleer uit Mechelen is doorheen de jaren volledig
gerestaureerd.

Een beeld van het landhuis(rechts) en de conciërgerie.
Nadat we op de markt een lekkere boterham met kaas of hesp verorberd hadden, was
iedereen klaar voor het tweede deel van de dag, de abdijsite in Koksijde.
Koksijde is één van de eerste cisterziënzenkloosters in Vlaanderen. Gezien de geringe
aanwezigheid van natuursteen in de ze streek, hebben zij de techniek van het bakstenen
maken terug nieuw leven ingeblazen. Hiervan getuigen de fundamenten van de kerk. Ooit
was deze 115m lang en één van de grootste kerken van Vlaanderen. Nu is enkel de
onderbouw van het portaal en het schip blootgelegd. Ze doen, samen met de rest van de site,
hun uiterste best dit alles te bewaren. Het grootste probleem bij deze site is de wateroverlast.
Het opgegraven gastengebouw staat volledig onder water waardoor conservatie zeer moeilijk
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is. Liefst van al zag de conservator dit deel terug onder de grond verdwijnen, iets
ondenkbaars natuurlijk.
In het museum is ons het volledige leven in een abdij uitgelegd aan de hand van voorwerpen
die terug gevonden werden tijdens archeologische opgravingen. Ook in oude boeken is nog
veel informatie hieromtrent aanwezig.

De fundamenten van de oude zuilen in het schip.
Na deze drukke, maar interessante dag mochten we één iets niet vergeten, nl. het proeven
van een streekbiertje. Terug aangekomen op de markt in Veurne, waar ondertussen alles
opgeklaard was, liet iedereen zich hierdoor verleiden. Tegen 18u was het tijd voor de grote
terugtocht waarbij het opvallend stil was in de bus. Tijd om even uit te rusten en na te
genieten...
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Een groepsuitstap kan natuurlijk niet zonder de groepsfoto.

Over de grenzen
Onder deze noemer loopt begin 2008 in Hoogstraten een project met verschillende partners
en waarbij we, zowel letterlijk als figuurlijk, grensoverschrijdend werken.
Dan nog liever de lucht in…
In het Stedeli jk Museum staat het werk van de Nederlandse kunstenaar Gerco de Ruijter
(°1961) centraal. Op vraag van het Belasting&Douanemuseum te Rotterdam heeft hij in 2005
de grenzen van Nederland op een heel aparte manier in beeld gebracht, namelijk met een
vlieger en een van op de grond bediende camera. Aan wind doorgaans geen gebrek in onze
Lage Landen. U zult opkijken van het resultaat, want de fotograaf neemt een loopje met
“zekerheden” als de horizon, hoogte en laagte, onder en boven. Na tentoonstellingen in o.a.
Rotterdam, Lissabon, Parijs en Sofia strijkt Gerco de Ruijter neer in Hoogstraten. Vanuit de
collectie van het B&D-museum en een eigen selectie uit “Grenzen” worden in het Stedelijk
Museum acht luchtopnames getoond op groot formaat: Cadzand, ’t Zwin, Doel, Zandvliet,
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Strijbeek (Meerle), Oosteneind (Meerle), Maasband en Eijsden. De bezoeker krijgt m.a.w.
een verrassend beeld van de scheiding tussen België en Nederland, een grens die reeds in
1648 grotendeels werd vastgelegd en die al dan niet sporen heeft nagelaten in het
landschap.
Grensperikelen
Verder krijgt deze fototentoonstelling een “historisch luik”. Hiervoor put het Stedelijk Museum
uit de collectie oude kaarten, op zich natuurlijk ook een manier om grenzen in beeld te
brengen. Met de hulp van het Nationaal Museum van Douane en Accijnzen te Antwerpen en
het Stadsarchief Hoogstraten wordt een schets gegeven van grensbepalingen, -markeringen
en -conflicten doorheen de eeuwen in onze gewesten.
Dodendraad
Tenslotte zorgt Erfgoed Hoogstraten, op aangeven van de werkgroep “Op het Oorlogspad”,
voor een zeer toepasselijke randactiviteit. Professor doctor Alex Vanneste (Universiteit
Antwerpen) is immers bereid gevonden om op zaterdag 16 februari 2008 een lezing te
komen geven over de gevaarlijkste grens uit onze geschiedenis, de zogenaamde
Dodendraad tijdens de eerste wereldoorlog. Deze grensversperring onder hoogspanning en
met nogal wat schietgrage schildwachten heeft alleen al op het grondgebied van onze
deelgemeenten voor een 20-tal dodelijke slachtoffers gezorgd en minstens 10 gewonden.
Bovendien werden er een 70-tal inwoners door de Duitsers aangehouden en opgesloten
omwille van smokkelpraktijken (brieven naar “de jongens achter de IJzer”, ongecensureerde
kranten, militaire inlichtingen, oorlogsvrijwilligers,…) en andere grensincidenten. Drie van
hen werden ter dood veroordeeld, twee bezweken aan de ontberingen. Het was van de
Voerstreek tot het Zwin een IJzeren Gordijn “avant la lettre”. Stof genoeg voor een boeiende
avond.

De lezing vindt plaats op zaterdag 16 februari 2008 in het auditorium van het Klein
Seminarie te Hoogstraten. De toegang is € 3. De lezing begint om 20.00 uur.
De tentoonstelling “ Over de grenzen” loopt van 16 januari tot 6 april 2008 in het
Stedelijk museum Hoogstraten.
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Monumentenkoffer: een koffer vol erfgoedopdrachten
Erfgoed Hoogstraten richtte zich dit jaar weer tot de 11- en 12 jarigen in onze regio.
We proberen de scholen te sensibiliseren voor ons bouwkundig erfgoedproject. Al spelend en
in groepjes verdiepen de kinderen zich in de waardevolle monumenten. Ze ontdekken de
mensen die het bouwden, die er woonden, de activiteiten die er plaatsvonden, de leefwereld
uit die bepaalde periode, de materialen in een gebouw. Kortom, het was ook dit jaar telkens
weer een enthousiaste drukte op het begijnhof.
En nu maar hopen dat deze 560 kinderen van het 5de en 6de leerjaar die we bereikten, later
als volwassenen, de esthetische en historische waarden van ons eigen patrimonium goed
kunnen inschatten.

Jose Verbreuken gidst de kinderen in het stedelijk museum Hoogstraten.
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Culinaire avond “ Vergeten Groenten “

Opnieuw een succes met meer dan 130 inschrijvingen!

Muzikaal werd de avond opgeluisterd door jong talent uit eigen streek : Falafel.
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