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vzw erfgoed hoogstraten
Beste leden,
Eind 2013 kunnen we tevreden terugblikken op – alweer – een druk bezet werkingsjaar met een
aantal mooie verwezenlijkingen en zeer geslaagde activiteiten. Denken we in de eerste categorie
bijvoorbeeld maar aan de actualisering van de inventaris rond funerair erfgoed of het in positieve
zin ombuigen van soms ingrijpende plannen op vlak van onroerend erfgoed. In de categorie
activiteiten hadden we zo de viering van 10 jaar EH in Meerle, het bezoek aan de kerk van SintLenaarts, de fietstocht doorheen de fusiegemeente Hoogstraten naar aanleiding van de Open
Monumentendag of de druk bijgewoonde herdenking te Bolk. Met dank aan de nauwgezette
voorbereiding door José Verbreuken konden we er eind oktober nog een hoogtepunt aan
toevoegen, met het bezoek aan Utrecht. U vindt een verslag en enkele sfeerbeelden van die
activiteit in deze nieuwsbrief.
Aanleiding voor de uitstap naar Nederland was de 300ste verjaardag van de Vrede van Utrecht die
mee een einde maakte aan de Spaanse Successieoorlog. Er waren evenwel nog een aantal
bijkomende besprekingen en verdragen nodig vooraleer er in 1715 definitief een punt werd gezet
achter dit lang aanslepende conflict. We hopen overigens in een volgende publicatie te kunnen
stilstaan bij de impact van deze woelige periode op onze eigen regio.
Nog deze decembermaand geven we trouwens zelf de aftrap voor een eigen herdenkingsjaar,
namelijk dit rond de Slag bij Hoogstraten in 1814. Dit gebeurt door de lancering van ons nieuwe
jaarboek, een lijvige publicatie over de context van dit bloedige treffen op eigen bodem. Het boek
is het resultaat van een jarenlang onderzoek door Hoogstratenaar Jan Huijbrechts en geeft een
minutieuze reconstructie van de campagne in de Lage Landen in de nadagen van de Franse
heerschappij, met uiteraard veel aandacht voor de gevechten in de Noorderkempen. De
persvoorstelling van de publicatie, gekoppeld aan het jaarprogramma voor “Hoogstraten 1814”, zal
gebeuren op zaterdag 14 december 2013 in de Raadzaal van het Stadhuis. In de namiddag heeft
u overigens van 14u tot 16u de gelegenheid om met de auteur te praten – en het jaarboek 20142015 in primeur aan te schaffen - in de Standaard Boekhandel. Met 336 pagina’s zal het nieuwe
jaarboek alvast enkele donkere winteravonden kunnen vullen.
Tevens kunnen we er niet naast kijken dat er begin 2013 een nieuwe bestuursploeg in ons stadje
aantrad. Nogal wat hete hangijzers i.v.m. cultuur in het algemeen en het lokale erfgoed in het
bijzonder waren prominent aanwezig in de verkiezingsprogramma’s. Daar zaten ook heel wat
aandachtspunten bij voor onze vereniging en de verwachtingen waren dus hoog gespannen. Hier
valt de balans na (bijna) een jaar echter nogal dubbel uit. Enerzijds kunnen we voor bepaalde
projecten op belangrijke steun rekenen vanwege het stadsbestuur of wordt er constructief
samengewerkt met de stadsdiensten. Dit geldt onder andere voor “Hoogstraten 1814” of de
behandeling van bouwaanvragen i.v.m. ons waardevol onroerend erfgoed. Anderzijds moeten we
vaststellen dat er op bepaalde andere terreinen nauwelijks vooruitgang wordt geboekt. Zo is er nog
altijd geen beslissende kentering rond Trage Wegen of kreeg het onderzoek van Stramien
onvoldoende opvolging bij het beleid op vlak van het onroerend erfgoed in onze gemeenten.
Er is voor deze coalitie evenwel nog vijf jaar te gaan, dus hopen we met u dat ze tegen 2018 een
mooi palmares kunnen voorleggen. Op het moment dat ik dit schrijf is de Beleid- en Beheerscyclus

1

Erfgoed Hoogstraten – Nieuwsbrief december 2013
voor het stadsbestuur die in principe op 1 januari 2014 van start gaat nog niet officieel voorgelegd.
We weten dus niet in welke mate cultuur en erfgoedgebonden materies de broodnodige aandacht,
financiering en daadkracht zullen toebedeeld krijgen.
We houden u zeker op de hoogte en wensen u intussen alvast vanuit het bestuur een gelukkig
Kerstfeest en een zalig uiteinde.
Francis Huijbrechts
Voorzitter

Het boek “Tussen Antwerpen en Breda… - De ‘vergeten’ veldslag - Hoogstraten 11 januari 1814”
kost € 20 en is verkrijgbaar bij de Standaard Boekhandel in Hoogstraten, de Dienst voor Toerisme
en het Stedelijk Museum Hoogstraten.

Boekvoorstelling en persmoment!
Het boek wordt voorgesteld op 14 december om 10.00u in de raadzaal van het historisch
stadhuis. Tegelijkertijd is er ook de persvoorstelling voor het hele herdenkingsjaar. Iedereen is
welkom! U kan het boek daar aanschaffen. In de namiddag van 14.00u tot 16.00u houdt Jan
Huijbrechts een signeersessie in de Standaard Boekhandel in Hoogstraten.
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Slag van Hoogstraten: het boek!
Zaterdag 14 december 2013 te koop!
Op 14 december verschijnt het langverwachte boek van Jan Huijbrechts over de bloedige Slag van
Hoogstraten uit 1814. De Slag van Hoogstraten is door de jaren heen verloren gegaan in de
geschiedenisboekjes. Deze Napoleontische veldslag was geen regelrechte veldslag zoals deze te
Waterloo, maar een reeks van zware confrontaties tussen de Franse troepen van Napoleon en de
Geallieerden die een eind probeerden te maken aan de Franse overheersing op het Europese
vasteland. Langsheen de Belgisch-Nederlandse grens van Essen tot en met Turnhout werd in
januari 1814 hevig gevochten met als hoogtepunt de hevige Slag te Hoogstraten. Zo waren de
gevechten in het centrum van Minderhout ongemeen hevig en hard. Met bajonet op het geweer
werd lijf-aan-lijf gevochten om het oude Minderhoutse kerkhof in een brandend Minderhout. De
verliezen aan beide zijden waren enorm. We spraken met Jan Huijbrechts over het boek.
Van waar uw interesse in krijgsgeschiedenis?
Helaas is geweld een vast gegeven in de geschiedenis van de mensheid. Het loopt als een
bloedrode draad door de historiografie en het is dan ook logisch dat het bestudeerd wordt, want
niets is zo ingrijpend dan oorlog en weinig zaken zijn zo bepalend geweest voor onze
wordingsgeschiedenis dan oorlogen. Daar werd immers geschiedenis in alle mogelijke aspecten,
politiek, sociaal, cultureel, enz… geschreven. Bovendien komt alles wat ‘des mensen is’ naar
boven drijven in een oorlog: de goede én de slechte dingen, vandaar mijn fascinatie. Conflicten en
oorlogen zijn ‘het zout op de patatten‘ van de geschiedschrijving.
Hoe ben je bij de slag van Hoogstraten gekomen?
Mijn grootmoeder Josephine Verstraelen - een geboren en getogen Hoogstraatse - had me als
kleine knaap al een paar keer aan het griezelen gekregen als ze me vertelde hoe de Kozakken
met veel wapengekletter Napoleon in Hoogstraten hadden verslagen. Blijkbaar leefde dit nog in het
collectieve geheugen van die generatie Hoogstratenaren. Toen ik een jaar of 12 was vond ik op
een akker naast ons huis in de Katelijnestraat
een paar musketkogels. Geïntrigeerd door de
verhalen en deze vondst kwam ik kort daarna
uit bij het relaas dat deken Lauwerys voor
H.O.K. over ‘de Slag bij Hoogstraten’
geschreven had. Nadat ik dit allemaal op een
rijtje had gezet, wou ik zelf wel eens gaan
uitvogelen wat er precies in Hoogstraten
gebeurd was, maar andere interesses en
projecten hebben er voor gezorgd dat ik pas
omstreeks 1995 van start ben kunnen gaan met
het reconstrueren van de gebeurtenissen in en
rond Hoogstraten op die bewuste 11ste januari
1814.

Hoe heb je het onderzoek gevoerd?
Naar eer en geweten (haha). Ik had al vlug in de gaten dat het verhaal dat deken Lauwerys in
1939 had gepubliceerd onvolledig was. Toen ik bovendien ontdekte dat het bronnenmateriaal
waarop hij bij het schrijven gesteund had, op zijn zachtst gezegd dubieus was, besloot ik van nul af
aan te (her)beginnen. Ik heb een kleine 15 jaar aan voorbereidend bronnenonderzoek besteed,
waarbij ik echt alle mogelijke publicaties en archieven heb doorzocht. Een zoektocht die me van de
Service Historique de l’Armée de Terre (SHAT) in Vincennes, over de Britse National Archives in
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Kew of de Russische rijksarchieven in Sint Petersburg naar het Militärgeschichtliches
Forschungsamt in Potsdam hebben geleid. Pas na een uitgebreid vergelijkend bronnenonderzoek
kon ik beginnen met het in elkaar zetten van de honderden puzzelstukjes informatie. Het was geen
gemakkelijke klus, maar het resultaat - heeft naar mijn aanvoelen - geloond. Je mag in deze
context bv. niet vergeten dat een groot gedeelte van het originele Pruisische materiaal over de
periode 1813-1814 in 1944 verloren was gegaan als gevolg van een bombardement door de Britse
RAF. Het heeft dan ook ‘een eeuwigheid’ geduurd voor alles correct kon geïnterpreteerd en
gereconstrueerd kon worden.
Wat was het belang van de slag?
Het is een beetje spijtig dat deze veldslag in de mist der tijden verloren was gegaan. Daar zijn
natuurlijk wel een aantal redenen voor. Hoogstraten lag verloren in het woeste gebied dat de
Kempen toen nog was, op afstand van de ‘beschaafde’ wereld en bovendien was Napoléon zélf
niet op het slagveld aanwezig geweest… Toch valt het op dat tijdgenoten en zelfs veteranen van
deze gevechten behoorlijk wat inkt hebben doen vloeien over de Slag bij Hoogstraten, maar helaas
verdwenen veel van deze herinneringen met hen. Dit is ten onrechte, want deze veldslag was de
eerste confrontatie in decennia op Zuid-Nederlands grondgebied tussen de toenmalige Europese
grootmachten en luidde het begin in van het einde van de Franse bezetting in onze gewesten. Wat
er op 11 januari 1814 in en rond Hoogstraten was gebeurd was dan ook belangrijk voor onze
geschiedenis.
Wat was de impact op de lokale bevolking?
Die was erg groot. Het feit dat mijn grootmoeder hierover nog – weliswaar apocriefe – verhalen
kon opdissen, bewijst hoe diep de gruwel van de winter van 1813-1814 in ons collectieve
geheugen bewaard was gebleven. Gelukkig heeft de strijd indertijd relatief weinig
burgerslachtoffers gemaakt, maar des te groter was de psychische en materiële schade. De
meedogenloze bruutheid van de strijd maar ook de nasleep met de honderden gewonden en de
lijken die moesten geborgen worden, hebben ongetwijfeld een diepe indruk nagelaten bij de lokale
bevolking. Bovendien waren honderden gebouwen in de Noorderkempen min of meer beschadigd
en dan zwijg ik nog over de overlast die veroorzaakt werd door gedwongen inkwartieringen, het
opeisen van voorraden en de onophoudelijke plunderingen door al dan niet ‘bevriende’ troepen…
De meeste gemeentebesturen in onze regio waren gewoonweg failliet als gevolg van de in deze
periode geleverde inspanningen en hebben jarenlang moeten pleiten voor begrip en oplossingen
voor hun heikele financiële situatie.
Tenslotte, heb je nog andere andere publicaties op stapel staan?
Ik heb al een aanbod gekregen om een vervolg op ‘De vergeten veldslag’ te schrijven, over de
operaties in het voorjaar van 1814 in Oost- en West Vlaanderen en het noorden van Frankrijk.
Maar nu komen er eerst de herdenkingen van 100 jaar ‘Grote Oorlog’ - mijn grote passie - eraan
en dus wil ik eindelijk mijn langstlopende project zijnde een boek over het kanton Hoogstraten in
1914-1918 afronden. Ik heb hier meer dan 30 jaar aan gewerkt en het wordt langzaam tijd om er
een punt achter te zetten. Maar dit belet me niet om intussen nog aan enkele andere WO Igerelateerde zaken te werken. Zo schrijf ik momenteel ‘Kroniek van een aangekondigde dood’ een
studie over de val van Antwerpen in oktober ’14, ‘Will ye come to Flanders ?’ een boek over de
Bretoenen, Welshmen, Schotten en Ieren tijdens WO I in de Westhoek, ‘De verloren compagnie’
over de strijd bij Aarschot in augustus ’14, ‘Bezette stad’, een stadsgids voor Antwerpen ’14-’18 én
‘Een dag als zovele andere’, een boek over de gevechten bij Bellewaarde op 16 juni ‘15. Verder
werk ik nog aan een reeks cultuurhistorische wandelgidsen over Brussel, Gent en de Antwerpse
Kempen in relatie tot de Vlaamse Beweging. Maar ook de lokale geschiedenis wordt niet vergeten.
Want boven in mijn schuif liggen onder meer ook nog een af te werken geschiedenis van de
Hoogstraatse brandweer, mijn ‘Hoogstraats lexicon’ en een studie over het smokkelen door de
eeuwen heen in de Noorderkempen. Als ik daarnaast nog tijd zou krijgen wil ik graag ook nog mijn
studie over de Hoogstraatse jongens die onder Napoleon moesten dienen finaliseren.
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Herfstuitstap naar Utrecht
Verslag en nabeschouwingen van de uitstap van zondag 27 oktober
Verslag
Dat het letterlijk om een herfstuitstap ging, was te zien aan de uitmonstering van de deelnemers:
een gezelschap van 46 in water- en windbestendige kleding gehulde, van hoed en regenscherm
voorziene Erfgoedleden besteeg op 27 oktober 2013 in alle vroegte de bus voor een zondagse,
grensoverschrijdende uitstap. Traag vergleed het Nederlandse landschap van rivieren en polders
onder een bewolkte hemel.
Bij aankomst in het Utrechtse Grand Hotel Karel V zette een gids van Gilde Utrecht tijdens de
ontvangst met koffie en koek, de juiste historische toon met een inleiding over de geschiedenis van
de stad en de raakvlakken van Utrecht met Hoogstraten: de Hemonyklokken, de relatie bisschop
Willem van Enckevoort - Antoon de Lalaing en de Vrede van Utrecht. Zo begonnen de
deelnemers, met het uitvoerige artikel ‘Korte geschiedenis van Utrecht’ in de Erfgoed Nieuwsbrief
van augustus 2013 nog vers in het geheugen, goed voorbereid aan de stadswandeling. Drie
groepen werden geformeerd, elk met een eigen gids, elke gids met een eigen specialisme, reden
waarom dit verslag de beperking inhoudt van de waarneming vanuit één groep.

Reeds op het voorplein van het hotel werd halt gehouden en met reden: het hotel is gehuisvest in
het uit 1345 daterende Duitse huis, tot 1807 het voormalige hoofdkwartier van de Duitse Orde,
waarna het dienst deed als Rijks Militair Hospitaal.
De tentoonstelling Vormen van verdraagzaamheid in museum het Catharijneconvent vormde het
hoogtepunt van de ochtend. Met veel passie en invoelend vermogen leidde de museumgids de
bezoekers langs schilderijen van 17de eeuwse meesters en kunstvoorwerpen uit die periode, elk
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object met een eigen verhaal in relatie tot de expressie van de kunstenaar in een tijd van religieuze
(in)tolerantie. De vraag kwam op of de huidige verdraagzaamheid van gedogen, zoveel anders is
dan de openlijke stellingname en de innerlijke overtuiging van toen. Voor de in deze periode en
materie geïnteresseerde toehoorder gaf de gids een leestip: Vrij man, een historische roman van
schrijfster Nelleke Noordervliet.
Een welverdiende pauze met perfecte lunch in Brasserie Bresson bracht het gezelschap op de
juiste locatie voor de middagwandeling: de Oude Gracht. In het oog springend hier zijn de
werfkelders. In de 12de eeuw moet bij een van de huiseigenaren aan deze gracht het idee zijn
ontstaan de overslag en opslag van de goederen die hij verhandelde en per schip werden aan- en
afgevoerd, efficiënter te doen plaatsvinden. Op de onder straatniveau gelegen kade, ter hoogte
van de aanlegplaats vóór zijn eigen huis, werd een doorverbinding gemaakt met de eigen diepe
kelder. De goederen konden dan rechtstreeks vanuit het schip in zijn kelder worden bezorgd. Dit
voorbeeld vond navolging. Rond 1500 hadden de meeste huizen aan de gracht vanuit de eigen
kelder toegang tot de werf. De verbindingstunnels werden in de loop der tijd verbreed tot
werfkelders met een grotere opslagcapaciteit dan de oorspronkelijke huiskelders. In de zomer zijn
de kades vóór de werfkelders één groot, drukbezocht terras.

De wandeling voerde langs voorbeelden van verschillende bouwstijlen. De renaissance werd
indrukwekkend belichaamd in het hoekpand de Paushuize aan de Kromme Nieuwe gracht. De
naam ontleent het huis, opgetrokken in rode baksteen met speklagen van vulkanisch tufsteen, aan
de in 1522 tot Paus gekozen in Utrecht geboren Adriaan Boeyens, die het pand in 1517 aankocht
en opdracht gaf tot een verbouwing van het huis waarin ook nog gotische kenmerken te ontdekken
zijn. Het eindresultaat van de werkzaamheden heeft theoloog, leermeester van Karel V, bisschop
en kardinaal in Spanje en tenslotte paus Adrianus VI nooit aanschouwd. Op verzoek van de gids
‘een halve slag omdraaiend’, stonden de wandelaars oog in oog met een voorbeeld van neogotiek,
het in 1890 gereedgekomen huis van de sociëteit Sic Semper.
Eigentijdse architectuur kwam eveneens aan bod. Op het stille plein achter de Pieterskerk trekt het
in 1992 door architect Mart van Schijndel ontworpen huis de aandacht. Een compositie van glas,
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staal en kleur aan de voorzijde doet een ruim, licht huis achter de gevel vermoeden. Bijzonder was
eveneens het klein ogende, vele verdiepingen tellende hoekhuisje uit staal en glas aan de Drift.
Sluitstuk van de wandeling langs monumentale panden vormde een bezoek aan het Domplein,
gedomineerd door de 112 m hoge gotische Domtoren van de gelijknamige, vanaf 1254 gebouwde
kerk. In de zomer van 1674 veranderde een wervelwind het aanzien van het domcomplex tot in
onze dagen. Het middenschip van de oorspronkelijk aan Sint-Maarten gewijde kerk stortte in. Als
oorzaak van deze catastrofe wordt het ontbreken van voldoende lange steunberen en luchtbogen
genoemd. In het interieur van het gespaarde koor en dwarsschip van de Dom viel de bezoekers de
fraaie lichtval op door de gebrandschilderde ramen, in de 20er en 30er jaren van de 20e eeuw
ontworpen door Richard Roland Holst.

Naast het Academiegebouw in neorenaissancestijl, geeft een poortje in neogotische stijl toegang
tot de middeleeuwse kruisgang met pandhof, oase van stilte en favoriete ontmoetingsplaats van
studenten. Het pandhof wordt aan de zuidzijde begrensd door het voormalige Groot Kapittelhuis,
thans in gebruik als aula van de Universiteit. Het is in dit gebouw, dat Antoon de Lalaing op 21
oktober 1528, namens Karel V, het wereldlijk gezag over het Sticht overnam van de bisschop van
Utrecht.
Tenslotte maakte een aantal deelnemers gebruik van de mogelijkheid een kort bezoek te brengen
aan het Utrechts archief voor de tentoonstelling ‘Hoge pruiken, plat vermaak’ en een
hartversterking, terwijl anderen kozen voor een rustpauze in café Domplein.
Met een veelheid aan indrukken en informatie werd de thuisreis aangevangen.
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Enkele nabeschouwingen
Om u de kans te geven nog extra na te genieten van onze uitstap naar Utrecht nemen we u graag
via deze tekst even mee terug naar deze stad en haar fascinerende geschiedenis.
Een aantal historische figuren die gelinkt zijn aan de Utrechtse geschiedenis zijn ook voor ons, in
Hoogstraten, geen onbekenden. De link met de Utrechtse bisschop Willem van Enckevoort is u al
bekend. We komen er echter ook de heer van Hoogstraten, Frank II van Borselen tegen, bekend
van het glasraam in het hoogkoor van onze Sint-Katharinakerk waarop hij samen met zijn
voorganger Jan IV van Cuyck geportretteerd staat.1 Maar ook Joost de Lalaing2, zijn nicht Yolanda
de Lalaing3 en David van Bourgondië4 kruisen het Utrechtse geschiedenispad.
Dit alles vraagt om een woordje uitleg.
Veel heeft te maken met de aanslepende burgeroorlog tussen de Hoeken en de Kabeljauwen5, die
begon in het graafschap Holland maar nadien overwaaide naar het Sticht Utrecht6. Er wordt
gesproken van de Eerste Utrechtse Burgeroorlog (1470–1474) en de Tweede Utrechtse
Burgeroorlog (1481–1483). Op één of andere manier en vaak nillens willens geraakten onze
hoofdrolspelers in dit conflict betrokken.
Zo ook Frank van Borselen, die in 1422 het Slot Zuylen erfde. Dit Slot bevond zich in het Sticht en
nabij de stad Utrecht maar werd in hetzelfde jaar al met de grond gelijk gemaakt door de Utrechtse
Hoeken.

Frank van Borselen krijgt zijn doodsvonnis

1

Frank van Borselen I en zijn vrouw Eleonora Van Zuylen, de grootouders van Frank II van Borselen en schoonouders
van Jan IV van Cuyck lagen begraven in het koor van de Minderbroederskerk van Utrecht. Zie: “De stad Utrecht en de
franciscanen en dominicanen in de 15e eeuw. A.H. Evertse
2
Vader van Antoon de Lalaing.
3
Zij was de dochter van Willem of Guillaume, die stadhouder van Holland was (1440-1445), maar ook veel invloed had
in Utrecht en Zeeland.
4
halfbroer van de Groot-Bastaard van Bourgondië Antoon, de grootvader van Elisabeth van Culemborg.
5
Een bittere, interne en aanslepende strijd (1350-1490) tussen twee kampen en binnen het graafschap Holland, die nog
het best te vergelijken is met de strijd tussen de Klauwaerts en de Leliaerts in het graafschap Vlaanderen. De Hoeken
stonden in eerste instantie voor het behoud van de rechten van de oude adel en waren dus eerder conservatief terwijl de
Kabeljauwen vooral bestonden uit burgers, die pleitten voor meer macht voor de steden, maar ook edelen sloten zich
aan. Gaandeweg en vooral vanaf 1417 werd het een strijd tegen (de Hoeken) of voor (de Kabeljauwen) de
Bourgondisch/Habsburgse macht (Filips de Goede, Karel de Stoute, Maximiliaan van Oostenrijk) binnen Holland,
Zeeland en Utrecht. In een aantal gevallen werd er ook van kamp gewisseld.
6
Te vergelijken met het Prinsbisdom Luik; een bisschop beschikte er ook over de wereldlijke macht.
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Hoe geraakte Frank van Borselen verwikkeld in deze bitsige strijd?
Frank werd eind 14e eeuw geboren in een politiek invloedrijke Zeeuwse familie. Na de dood van
zijn vader in 1421 nam hij diens functies als ruwaard van Zeeland en tresorier en zegelbewaarder
van Holland over. Op 27 juni 1422 nam hij als onderhandelaar voor het Kabeljauwse kamp deel
aan het vredesoverleg tussen Holland en Utrecht. In 1430 bereikte Frank zijn politieke hoogtepunt
met zijn benoeming tot gouverneur of stadhouder van Holland en Zeeland. Ook was hij in die jaren
Kabeljauwse partijleider en in die hoedanigheid pleitbezorger van de Bourgondische hertogen.
Door gebiedsuitbreiding, via erving of kopen, behoorde hij na enige tijd tot de groep van
bovengewestelijke edelen.7
Zijn politieke tegenstandster was Jacoba van Beieren, leider van de Hoeken en tevens gravin van
Holland, Zeeland en Henegouwen. Na de dood van haar vader werd haar erfenis bedreigd door
haar oom Jan van Beieren en moest zij toezien hoe die de macht in Holland, Zeeland en
Henegouwen naar zich toetrok. Bij Jans dood in 1425 werd Filips de Goede (en dus niet Jacoba)
als zijn erfgenaam aangeduid en bleef er voor haar niets ander over dan opnieuw de (ongelijke)
strijd aan te binden met het Bourgondische huis. ‘De zoen van Delft’ in 1428 betekende een
voorlopig einde van de Hoekse en Kabeljauwse Twisten. Hierin werd beslist dat Jacoba zich gravin
mocht blijven noemen maar dat Filips de Goede alsnog als haar erfgenaam werd aangesteld en
dat hij vanaf dat moment en in de functie van ruwaard8 de feitelijke macht zou uitoefenen. Ook
werd het Jacoba verboden zonder de toestemming van de hertog in het huwelijk te treden.
Of het nu uit liefde of om politieke motieven9 ging, een feit is zeker: de politieke tegenstrevers
Jacoba van Beieren en Frank van Borselen traden in 1432 en zonder de toestemming van de
hertog met elkaar in het huwelijk.
Filips de Goede reageerde alert want een verbintenis tussen de gouverneur (Frank van Borselen)
en de erfgename (Jacoba) zou inderdaad een bedreiging gevormd hebben voor de hertog. In 1432
trok hij met een leger naar de roerige gewesten om orde op zaken te stellen. Frank werd gevangen
genomen, uit al zijn functies ontheven en zijn bezittingen10 afgenomen. Hij werd opgesloten in het
kasteel van Rupelmonde en een executie wegens hoogverraad hing hem boven het hoofd. (zie
afb.) Om het leven van haar gemaal te sparen zag Jacoba geen andere uitweg dan afstand te
doen van al haar aanspraken op Holland, Zeeland en Henegouwen en dit ten gunste van Filips de
Goede. Jacoba was politiek uitgeschakeld en kreeg van de hertog alsnog de toestemming tot het
huwelijk. Met veel luister werd het geheime huwelijk in 1434 alsnog feestelijk ingezegend. Frank
werd voor die gelegenheid door de hertog begunstigd met de titel ‘graaf van Oostervant’.
Ondertussen was hij ook in zijn bezittingen hersteld.
Toch moet gesteld worden dat niettegenstaande deze benoeming tot graaf en zijn latere opneming
in ‘de Orde van het Gulden Vlies’ (1445) de politieke eersterangsrol van Frank in grote mate was
uitgespeeld. Wel wist hij nog via omwegen te blijven wegen op het politieke toneel, zijn prestige te
verhogen en zichzelf als hoge edelman blijvend te profileren. Hiervoor zette hij een luisterrijk
hofleven op de been dat als centraal punt functioneerde voor zijn politieke netwerk. Zonder

7

Van Borselen had nogal wat bezittingen in de verschillende gewesten, wat hem tot “bovengewestelijke” edelman
maakte.
8
In het graafschap Holland had de term ruwaard veeleer de betekenis van voogd.
9
Een 15-eeuwse kroniek spreekt over de liefde tussen beiden en dit liefdesverhaal vormde de inspiratie voor boeken en
schilderijen (o.a “Jacoba, dochter van Holland” van Simone van der Vlugt; 61ste Kiekeboeverhaal, “de 6 sterren”; prent
van Simon Fokke (1722-1784) “het geheime huwelijk van Jacoba van Beieren en Frank van Borselen 1432”.
Er zijn echter ook aanwijzingen dat een anti-Bourgondisch netwerk aan de grondslag van de toenadering tussen Hoeken
en Kabeljauwen lag. Het opzeggen van het vertrouwen in de hertog door de Kabeljauwen zou te maken hebben met het
steeds verhogen van de belastingen om de buitenlandse oorlogen te financieren en dit zou de Hollandse en Zeeuwse
handel onder druk gezet hebben.
10
Hoogstraten was gekocht in 1429 vooral omwille van prestige en minder om de opbrengsten; zie tabel met
opbrengsten van bezittingen van Van Borselen pag. 21 en 22 in Doctoraalscriptie van Jeroen Rodenberg: “Een heer van
stand. Frank van Borselen en de rol…. “; april 2006
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evenwel nog rechtstreeks te kunnen tussenkomen, kon van Borselen via zijn ambtenaren in zijn, in
het Bourgondische rijk verspreide, bezittingen zijn invloed op het politieke leven doen gelden.
In de inleiding spraken we al van Antoon van Bourgondië, Joost en Yolanda de Lalaing en hun link
met Utrecht en de Utrechtse burgeroorlogen.
Ook nu weer een kort woordje uitleg.
Het was in de middeleeuwen bij vorsten gebruikelijk om jongere kinderen of bastaarden hoge
kerkelijke functies te bezorgen om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Filips de Goede,
die over een ruime keuze aan bastaarden beschikte,11 waaronder de eerder genoemde David en in
mindere mate ook Filips van Bourgondië, paste dit principe toe. Deze bastaarden speelden als
pionnen van het Bourgondische huis dan ook een rol in de kerkelijke geschiedenis van Utrecht. Bij
het overlijden van de Utrechtse bisschop Rudolf van Diepholt, in 1455 was het moment
aangebroken voor Filips de Goede om tot actie over te gaan. David van Bourgondië, toen al
bisschop van Terwaan, was voor de hertog de gedoodverfde kandidaat.12 Dit was echter buiten de
Utrechtse clerus gerekend. De verzamelde proosten, kanunniken en dekens verkozen met een
verpletterende meerderheid Gijsbrecht van Brederode, van Hoekse strekking, tot nieuwe bisschop.
David kreeg geen enkele stem. Aangezien de officiële benoeming in Rome nog moest volgen
moest Filips de Goede snel én op het hoogste niveau reageren. Een aantal gezanten van de
hertog werden naar paus Calixtus III gezonden met de uitdrukkelijke vraag om David tot bisschop
te benoemen. De (vermeende) kruistochtplannen van Filips, met veel enthousiasme aan de
kerkelijke leider overgemaakt, misten hun doel niet. David werd benoemd en deed op 6 augustus
1456 en met veel militair vertoon zijn intrede in Utrecht. Zijn episcopaat zou 40 jaar duren maar
zou tevens gepaard gaan met veel strijd en geweld en resulteren in de Eerste (1470-1474) en
Tweede (1481-1483) Utrechtse burgeroorlog.

David van Bourgondië

11

bepaalde bronnen spreken over 26 bastaarden onder wie Antoon, de grootvader van Elisabeth van Culemborg die na
de dood van zijn oudere halfbroer, Corneille of Cornelis de titel van Groot-Bastaard kreeg.
12
De door Filips de Goede gerealiseerde en succesvolle uitbreidingpolitiek van zijn Bourgondische rijk via erving of
huwelijk lag binnen het Sticht Utrecht moeilijker omdat de wereldlijke macht er berustte bij de bisschop. Eén van zijn
getrouwen op die positie posteren was voor de hertog dan noodzakelijk om ook daar voet aan wal te krijgen. Twee van
zijn bastaardzonen, David en Filips zouden deze rol vervullen.
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Zoals hiervoor al gesteld ging de bisschopsvoorkeur van de Utrechtse clerus en burgers uit naar
de Hoekse Gijsbrecht van Brederode. Alhoewel hij samen met zijn broer Reinoud II van Brederode
en hun respectievelijke manschappen, Filips de Goede de overwinning hadden bezorgd in de Slag
bij Gavere (1453), waarbij de opstandige Gentenaars op de knieën werden gedwongen, werd
Gijsbrecht brutaal opzijgeschoven bij de bisschopsverkiezing. Hij werd hiervoor door de hertog
zwaar gecompenseerd met allerlei andere kerkelijke benoemingen en hun bijbehorende
prebenden maar de bisschopszetel in Utrecht bleef lonken. In 1470 was voor David de maat vol.
Beide broers werden gevangengenomen, zwaar gemarteld en tot bekentenissen gedwongen om
ze zo politiek uit te schakelen, waarop de eerste Utrechtse burgeroorlog uitbrak. Karel de Stoute,
ondertussen zijn vader als hertog opgevolgd, moest in dit geschil en op vraag van de echtgenote
van Reinoud, Yolanda de Lalaing,13 tusssenkomen. De broers werden vrijgelaten maar David bleef
op post.
In 1477 overleed Karel de Stoute onverwacht in Nancy en viel ook de steun voor zijn halfbroer
David weg. Utrecht wist hiervan te profiteren om komaf te maken met de vertegenwoordiger van
het gehate Bourgondische gezag en zijn Kabeljauwse aanhang. De Tweede Utrechtse
burgeroorlog escaleerde toen David niet langer erkend werd in zijn functie en de toegang tot de
stad hem op 01/01/1482 werd geweigerd. Nog tot februari van dat jaar bleef de bisschop met zijn
leger voor de poort bivakkeren, maar na enkele stadsuitbraken werd hij gedwongen de aftocht te
blazen. In april van 1483 keerden zijn kansen dankzij de hulp van enkele getrouwen binnen de
muren maar al in mei van datzelfde jaar werd hij opnieuw aan de kant geschoven en zwaar
vernederd.14 Voor Maximiliaan, de nieuwe regent, was de maat vol. In juli al stond hij zwaar
bewapend voor de stad en moest Utrecht zich in augustus, na hevige gevechten, gewonnen
geven. Tijdens deze gevechten werd Joost de Lalaing15, Maximiliaans bevelhebber, dodelijk
getroffen. David van Bourgondië werd opnieuw in zijn functie hersteld en zou bisschop blijven tot
aan zijn dood in 1496.
Het beeld dat in de geschiedschrijving van David geschetst wordt, varieert van een sluw, berekend
man tot dat van een geleerd vorst die een kring van intellectuelen en kunstenaars om zich heen
had verzameld. Ook staat hij bekend als de bisschop die waakte over het intellectuele en zedelijke
peil van zijn priesters, toch wel een acuut probleem in die dagen.16 Hij liet binnen zijn bisdom heel
wat kerkelijke en wereldlijke gebouwen verfraaien. Zo ook de dom van Utrecht waaraan hij een
glasraam schonk met het verhaal van David en Goliath en met zijn beeltenis onderaan. Hierop
wordt hij geportretteerd in volle wapenuitrusting maar met een mijter op het hoofd.17 Dit glasraam
werd echter vernield toen een tornado in 1674 over Utrecht raasde die het schip van de kerk
verwoestte.18 Ook liet de bisschop heel wat fraaie kerkgewaden vervaardigen. Een koorkap is nog
te bewonderen in het Catharijnenconvent. Zeker is ook dat hij de religieuze vernieuwingen, zoals
die door de Broeders en Zusters van het Gemene Leven (Geert Grote) werden gepropageerd,
ondersteunde. De hervormingen op kerkelijk gebied die hiervan het gevolg waren moeten wel
geplaatst worden in de context van een streven naar een efficiënt gecentraliseerde

13

Hun zoon Frans leidde een laatste Hoekse opstand tegen de Kabeljauwen, die bekend staat als de Jonker
Fransenoorlog (1488-1490)
14
Hij moest naakt en vastgebonden op een mestkar de stad verlaten.
15
Joost de Lalaing was ook gouverneur of stadhouder van Holland en Zeeland (1480-1483); zijn zoon Antoon I de
Lalaing werd stadhouder van Holland en Zeeland van 1522-1540 en vanaf 1528 de eerste stadhouder van Utrecht.
Vanaf 1528 werd de stadhouder van Holland ook stadhouder van Utrecht en lag de wereldlijke macht niet langer bij de
bisschop van het Sticht.
16
Zie o.a. Erasmus: ‘Querula Pacis’ (Bazel 1517) en ‘Ecclesiastes’ (1535); ook Thomas Basin spreekt over David in zijn
‘Historia Ludovici XI’ als een goed onderwezen, verstandig en ruimdenkend man. Feit is dat David, waarschijnlijk samen
met zijn broers Corneille en Antoon, onderwezen werd door de ‘Maistre des bastards de Monseigneur’ Antoine de
Haneron. Deze uitstekende pedagoog wordt gerekend tot één van de eerste humanisten in de Nederlanden.
17
De verfraaiing van de kerken kunnen dan ook gezien worden als een uiting van zijn wereldlijke macht aangezien een
bisschop officieel geen wapens mocht opnemen en een harnas dus ook niet nodig was.
18
Het betrof hier een voortschrijdende zomerstorm waarin 2 tornados tot ontwikkeling kwamen. Één raasde over
Antwerpen-Zandvliet-Amsterdam en een tweede ging over Turnhout en bereikte ter hoogte van Utrecht een
uitzonderlijke kracht met ongeziene verwoestingen tot gevolg. Men sprak van het ‘schriklijke tempeest’.
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Van Yolanda de Lalaing, de nicht van Joost, bestaat er nog een 15e eeuwse getijdenboek (+/1460), verlucht met schitterende miniaturen. Het behoort tot het mooiste van wat er in de
noordelijke Nederlanden is geproduceerd in die periode. Helaas bevindt het zich in de Bodleian
Library in Oxford en is het niet te bekijken.19

Het Getijdenboek van Yolanda de Lalaing

Verder geven we nog graag mee dat ook een bezoek aan de romaanse Pieterskerk zeker aan te
bevelen is vanwege de intact gebleven romaanse crypte en vooral omwille van de in 1965
ontdekte zandstenen reliëfs, die tot de belangrijkste beeldhouwwerken van de Nederlanden
behoren en waar gelukkig ondertussen diepgaand wetenschappelijk onderzoek is naar gedaan.20
Voor de erfgoedzielen onder ons dringt een terugkeer naar Utrecht zich ongetwijfeld op.21
Bronnen
- Blockmans, W., De samenstelling van de staten van Bourgondische landsheerlijkheden
omstreeks 1464, Rijksuniversiteit Gent.
- Janse, A., Een pion voor een dame. Jacoba van Beieren (1401-1436), Amsterdam: Uitgeverij
Balans, 2009.
- Rodenberg, J., Een heer van stand. Frank van Borsselen en de rol van zijn hovelingen en
ambtenaren in zijn profilering als bovengewestelijk edelman in het Bourgondische landencomplex
(1436-1470), onuitg. scriptie, 2006.
- Zilverberg, S.B.J., David van Bourgondië, bisschop van Terwaan en van Utrecht, Groningen:
Djakarta, 1951.

19

Wel is het even te bezichtigen geweest tijdens een tentoonstelling in de ruïne van Brederode in 2011.
Zie hiervoor: A. van Els (2003), ‘De Romaanse reliëfs in de Pieterskerk te Utrecht, blz. 49; Jaarboek voor
Middeleeuwse Geschiedenis 6.
21
Tijdens de wintermaanden is de Pieterskerk enkel op zaterdagmiddag geopend.
20
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70 jaar geleden (9)

In deze rubriek vanwege de Werkgroep "Op het Oorlogspad" gaan we in onze
nieuwsbrief telkens een 70-tal jaar terug in de tijd om bepaalde gebeurtenissen
en/of personen uit de dramatische Tweede Wereldoorlog in de kijker te zetten.
Over leven in oorlogstijd
De onmiskenbare hoofdbekommernis van de bevolking tijdens de bezetting was de dagelijkse strijd
om het bestaan. De mensen kenden aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog in geen geval
de overvloed die we in de 21ste eeuw zo vanzelfsprekend vinden en door de oorlogsomstandigheden
werd dat er uiteraard niet beter op. Onze gewesten zijn van oudsher vrij dichtbevolkt en arm aan
bepaalde grondstoffen en producten. Eigenlijk had men al eeuwenlang moeite om iedereen van
voldoende voedsel, kledij, verwarming en dergelijke te voorzien. Men was hier dan ook aangewezen
op invoer uit het buitenland, vooral granen via de haven van Antwerpen. Dat werd door de
aanhoudende vijandelijkheden echter veel moeilijker, zoniet onmogelijk. De vlotte bevoorrading kwam
ook in het gedrang door de vernielingen op vlak van infrastructuur of rollend materieel. Bovendien
eiste de Duitse bezetter heel wat op zodat bepaalde zaken nog veel schaarser werden. Verder
heerste er een grote werkloosheid waardoor nogal wat gezinnen op de rand van de armoede
balanceerden. Tevens kreeg men af te rekenen met een woningnood waardoor jonge koppels vaak
eng behuisd waren of bij hun ouders moesten blijven inwonen. Veel huismoeders moesten – ook
letterlijk - alles uit de kast halen om elke dag een min of meer voedzame maaltijd op tafel te krijgen of
om hun gezin te kleden. Lang niet zo vanzelfsprekend en het probleem groeide voor heel wat
landgenoten uit tot een ware obsessie. De tekorten, de vele beperkingen - zoals de spertijd en de
verduisteringsmaatregelen - in combinatie met de voortdurende angst voor controles en razzia’s en
het gevaar voor bombardementen werkten uiteraard in op het moreel van de bevolking.
Moedeloosheid, afgunst en ook regelrechte criminaliteit staken massaal de kop. Gelukkig waren er
die donkere dagen ook staaltjes van inventiviteit en solidariteit te zien.
Ravitaillering
Om de voorziening in de basisbehoeften, voornamelijk voeding, enigszins in goede banen te leiden
werd in België reeds van bij de mobilisatie een systeem van rantsoenering opgezet, maar dit werd
slechts ten tijde van de Duitse inval geactiveerd. De eerste producten die officieel enkel na
voorlegging van een rantsoeneringkaart en de bijhorende zegels te verkrijgen waren, zijn brood,
margarine, boter, reuzel, tafelolie, zetmeelwaren, koffie, zout, suiker, aardappelen en zeep. Deze
lijst zou behoorlijk uitbreiden naargelang de bezetting vorderde.
Eind augustus 1940 werd de “Nationale Landbouw- en Voedingscorporatie” (NLVC) , kortweg de
Corporatie, in het leven geroepen. Deze overheidsorganisatie probeerde het hele proces, van
producent tot consument, te regelen om tot een zo eerlijk mogelijke verdeling van de beschikbare
grondstoffen en goederen te komen. Er werd ondermeer een teeltplan opgelegd aan de landbouwers.
Het was m.a.w. de corporatie die ging bepalen wat er werd geteeld (granen, aardappelen,
koolzaad,…) en de landbouwers moesten afhankelijk van de omvang van hun bedrijf verplicht leveren
aan de overheid. Niet alleen de gewassen, maar ook het pluimvee en de veestapel kwamen in het
vizier. Wie niet of onvoldoende leverde kon een boete oplopen of zelfs in de gevangenis
terechtkomen.
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De bevolking werd onder andere door grote affiches op de hoogte gehouden van de rantsoeneringmaatregelen tijdens
de bezetting, zoals met dit exemplaar uit begin 1941 (Stadsarchief Hoogstraten).
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Op de bon
Niet alleen de boeren, maar ook de groot- en kleinhandelaars en hun klanten moesten zich aan strikte
regels houden.
Er werd overigens door de meeste gemeentebesturen een specifieke dienst opgericht die zich moest
bezig houden met de ravitaillering. Geen overbodige luxe, want het systeem vroeg heel wat
administratie en opvolging. Er werden rantsoeneringkaarten uitgereikt aan iedereen die een
identiteitskaart kon voorleggen. Deze kaarten waren voorzien van een strook per 30 dagen en men
diende zich maandelijks op de bevoegde dienst aan te melden. Er werd telkens een strook afgeknipt
en in ruil ontving men een reeks genummerde zegels. Met deze zegels kon men die maand dan de
daaraan toegewezen hoeveelheid van een gerantsoeneerd product kopen. Dit moest gebeuren tegen
de officieel vastgelegde prijs en in een vaste winkel waar men verplicht was ingeschreven. De
zegeltjes op zich hadden dus geen financiële waarde, maar ze waren wel vereist om legaal te kunnen
inkopen. Het aantal zegels dat je kreeg – en dus ook de omvang van je persoonlijke rantsoen - werd
mee bepaald door je leeftijd, je geslacht en je beroep. Mensen die zware arbeid moesten verrichten
(zoals metselaars, metaalarbeiders of stratenmakers), maar ook zwangere vrouwen en zieken in
verpleging kregen zo een extra rantsoen uitgereikt.

Een aanvraag uit november 1941 voor een levering van naaigaren vanwege de stoffenwinkel van HendrickxVerschueren in de Vrijheid in Hoogstraten (Stadsarchief Hoogstraten)

De handelaars op hun beurt konden enkel voorraden inslaan als ze de nodige binnengebrachte
zegels konden voorleggen…en als het product tenminste nog verkrijgbaar was. Lange rijen van
wachtende klanten voor bakkerijen of slagerijen waren dagelijkse kost in oorlogstijd. En wat men dan
16
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uiteindelijk tussen de tanden kon steken was vaak onvoldoende of van een bedenkelijke kwaliteit.
Men moest zich zo jarenlang in leven zien te houden met een dagelijks basisrantsoen van 225 tot
300 gram brood, ongeveer 30 gram vlees en tussen 300 en 500 gram aardappelen als
belangrijkste voedingsmiddelen. Witbrood werd een rariteit en men kreeg een bruine kleverige brij in
de plaats. Koffie werd vervangen door gebrande gerst. Een stevige pint werd fluitjesbier. Chocolade
was enkel nog op de zwarte markt te verkrijgen. Overgewicht was nergens een probleem in het België
van 1940-1945.
Een bevolkingsgroep die later in de oorlog door de strikte regelgeving in de problemen zou komen
waren de vele onderduikers. Op last van de bezetter werden hun rantsoeneringkaarten immers
ingehouden en er kon voor hen dan ook niet meer worden aangekocht op de officiële markt.
Bepaalde verzetsgroepen gingen zich onder andere bezighouden met overvallen op
rantsoeneringdiensten of diefstallen op gemeentehuizen om toch het nodige papierwerk te
bemachtigen.
Naast levensmiddelen kwamen textiel, leerwaren, bepaalde producten in metaal, tabak, steenkool,
fietsbanden of andere rubberwaren op de bon. Kledij werd gedragen tot ze tot op de draad was
versleten of ze werd versneden tot kledingstukken voor de kinderen. Schoenen kregen houten
zolen en ijzerbeslag om sleet tegen te gaan. Fietsers moesten het soms stellen met blote velgen.
De weinige voertuigen die nog voorhanden waren reden op gas in plaats van op benzine.
Steenkool werd regelmatig vervangen door turf of schlamm (een soort vet kolenslib). Door
problemen met de elektriciteitsproductie of -levering en de schaarste van lampolie ging men weer
beroep doen op kaarsen.
De rantsoenering kon uiteindelijk lang niet voldoen aan de vele noden. Waar zegels en geld alleen
niet volstonden viel men terug op ruilhandel. Het systeem kon ook niet voorkomen dat er flink werd
gefraudeerd door vele landgenoten. Zwarthandel en smokkel maar ook regelrechte diefstal - van
graan, aardappelen of brandhout - vierden die dagen hoogtij. Betrapte smokkelaars, zwarthandelaars,
sluikslachters en woekeraars vormden overigens een aparte categorie van zogenaamde asocialen in
de concentratiekampen van de nazi’s, dus waren deze praktijken niet bepaald zonder gevaar. Op 6
oktober 1942 werd vanuit het NLVC trouwens op gemeentelijk vlak de Boerenwacht opgericht ter
bewaking van de oogst, de veestapel en de landerijen.
Met de bevrijding in 1944 kwam er niet meteen een einde aan de rantsoenering, tot grote
teleurstelling van velen. De geallieerde troepen hadden andere prioriteiten dan de bevoorrading van
de bevolking hoewel ze daar wel inspanningen voor deden. Het hele rantsoeneringsysteem werd
slechts langzaam afgebouwd en de laatste beperkende maatregelen werden pas met Oudjaar 1949
ingetrokken.
“Ge moest maar ‘ns nen oorlog meemaken…” 22
De Kempen en dus ook de regio rond Hoogstraten telde indertijd veel, maar relatief kleine
boerderijen. Ook nogal wat van de lokale arbeiders, bedienden en ambachtslui hadden in onze streek
letterlijk de ruimte om kippen, konijnen, varkens of geiten te houden of om een moestuintje aan te
leggen om hun magere rantsoenen aan te vullen. Het voedselprobleem was hier doorgaans wat
minder acuut als in de grote steden. Nogal wat Kempenaars konden met eigen middelen en de
nodige creativiteit en durf min of meer in hun behoeften voorzien, maar dat gold niet voor iedereen.
De honger sloeg weliswaar minder hard toe dan tijdens de Eerste Wereldoorlog, maar zou toch een
trauma nalaten bij heel wat mensen die deze moeilijke tijden hadden beleefd. Men kon hier immers
ook niet ontkomen aan de verordeningen – en de bijhorende opeisingen en controles - inzake de
ravitaillering en de rantsoenering. De getuigenissen in dit artikel geven een sfeerbeeld van de
oorlogsjaren en zijn tevens illustraties dat deze uitzonderlijke omstandigheden het slechtste, maar
soms ook het beste bovenhalen in de mensen.

22

Opmerking die de auteur als kind regelmatig te horen kreeg van zijn (groot)ouders) als hij niet netjes zijn bord leeg at.
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Jan Sterkens (°1924), was een zoon van een landbouwersgezin op het Poeleinde te Wortel dat met
verschillende aspecten van de voedselproblematiek te maken kreeg23:
“Ge moest elk jaar leveren naargelang uw geboer. Vlees en graan, rogge, tarwe en zo. De boerderij is
zo groot dus moest je zoveel produceren en leveren. We hadden toen een hectare of 12, 13 in
gebruik en een beest of 8, 9. Dat was in die tijd al iets. De opeisingen werden van de gemeente uit
ingericht. Daar waren ze natuurlijk ook wel toe verplicht en daar werden dan mannen voor
aangesteld. Er waren er misschien wel een paar bij die zo wat aan de zwarte kant waren, zoals ze dat
zeiden…Wat Duitsgezind. Ge moest er wel voor oppassen. Er waren controles en zo. We hebben er
nooit veel last van gehad.
Er kwamen regelmatig mensen, burgers uit Hoogstraten en zo langs op de boerderij voor eten. Ook
veel mensen van ’t stad…van Antwerpen uit. Niet dat we die zo persoonlijk kenden, maar dan was
alleman wel familie hé. Wat normaal was ook. Het was voor die mensen heel erg en ze gingen
voortdurend op zoek. Het kon er bij een boer ook wel af. We hebben in het geheel geen honger
geleden, maar het was wel niet zo goed van eten. Haver werd gepeld, geplet en dan kon je met melk
havermoutepap maken. Dat was goed te eten, maar je had op den duur toch een hele hoop pellekes
naast je boord liggen. Dat was gepeld en geplet, maar de pellekes waren er natuurlijk niet zuiver uit.
Dat deed de mulder. In Wortel hadden we de molen van Schellekens en er was nog de maalderij van
Ment Aerts met een dieselmotor denk ik.
De melkerij in Wortel was in 1933 gezet, trouwens ook een hele geschiedenis, maar onder den oorlog
gaven de Duitsers of de Belgen die toen aan het roer stonden aan dat we allemaal naar Merksplas
moesten. In Wortel werd de melkerij gesloten. Ze was te klein waarschijnlijk. Ik denk dat die van
Minderhout toen ook dicht ging, maar dat kan ik niet juist zeggen. Wij moesten in ieder geval met de
melk verplicht naar de melkerij in Merkplas. Als er na den oorlog zoiets gebeurde - zo moesten op
een bepaald moment de boeren vanuit Meer en Meerle naar den Inza - dan ging daar een hele strijd
over, maar tijdens den oorlog gebeurde er niks want dat durfden ze niet.
Er waren ook boeren die de mensen wilden uitbuiten tot en met. De burgers kwamen regelmatig wat
vragen en je gaf die dan 5 kilo koren zodat ze er een zwart brood van konden bakken…en daar
waren ze heel blij mee. Dat kregen ze bij ons dan aan de officiële prijs.
Ik werd tijdens den oorlog zo stillekesaan 17, 18 dus werd ik ook voor de Boerenwacht opgeroepen.
We moesten hier in ’t dorp de boerderijen gaan bewaken, om diefstallen tegen te gaan. Ik denk dat
het van de gemeente uitging. We moesten met drie à vier man in het dorp rondgaan. Ik deed dat met
mannen als Jefke Staes, de mandenmaker van de Rooimans en Sooi Mertens, de voorzitter van de
voetbal in die tijd. Dat was eigenlijk ook wel een beetje plezant. Ge kent dat hé. Het was altijd ’s
nachts en we hadden dan wel de toelating om buiten te komen. We hadden geen wapens bij,
mogelijk enkel eens een stok. Ook geen armband of documenten of niets. We hebben hier trouwens
weinig problemen gehad. Het heeft ook niet zo lang geduurd. Nog iemand die er bij was uit Wortel
maakte onder andere mee dat hij op een bepaald tijdstip ergens moest zijn, maar dat zijn maten
gewoon niet kwamen opdagen. Dan ging hij zelf ook maar terug naar huis!
Een andere boerenzoon, Hoogstratenaar Neel Meyvis, keerde begin 1941 terug uit
krijgsgevangenschap, maar dat betekende zeker niet het einde van zijn zorgen. Bovendien koesterde
hij huwelijksplannen en dat was niet vanzelfsprekend in moeilijke tijden24:
“Toen ik thuiskwam ben ik direct gaan werken. Mijn zuster was getrouwd terwijl ik weg was. Onze
vader leefde nog en dan was er geen werk meer op de boerderij. Toen ben ik zogezegd direct bij
nonkels van mij gaan werken. Omdat ze zeiden dat je terug opgeroepen kon worden (voor de
arbeidsdienst in Duitsland, nvds), heb ik me daar laten inschrijven. Zij zouden dat dan betalen,
maar dat moest ik eigenlijk zelf betalen. Om niet meer opgeroepen te worden. Ik heb er toch genen
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dol meer mee gehad. Daar werd dan voor gestort en dat was ook voor mijn pensioen voordeliger
omdat ik daar die twee jaar voor gestort had.
Ik ging toen werken en daar was ook de kost bij en dat was in mijn voordeel. We zijn toen al gauw
getrouwd. Het rantsoen dat ik kreeg had ik ’s morgens al op voor ik ging werken. Dat at ik in één
keer op. Bij den boer kreeg ik er de kost bij en daar ging ik werken tot 25 frank per dag. Dat was de
prijs. Van zeven uur 's morgens tot ’s avonds tien uur in de zomer. Tegen die boeren moest ik
allebei nonkel zeggen, ongetrouwde nonkels. Drie dagen bij die aan de kant van mijn moeder en
de andere drie dagen aan de kant van mijn vader. Bij allebei was ik ingeschreven.
Die boeren waar ik voor werkte moesten allemaal aan de Duitsers leveren. Patatten moesten ze
leveren, graan moesten ze leveren. Beesten, vlees ook. Wat ze over hadden konden ze dan op de
zwarte markt verkopen.
Ze kwamen die leveringen wel ‘ns controleren. Dat waren Belgen, maar ze stuurden er meestal
van andere dorpen. Bij die ene boer was nog een leegstaande woning en daar mochten wij voor
niks in gaan wonen. Het graan dat ze eigenlijk niet mochten hebben, zat bij ons op de zolder
verborgen. Op een nacht werd het bij ons van ‘t zolder gehaald. Gepikt. Ze waren bij ons aan de
deur geweest en ik had er nog een vlow staan met goei banden en die hadden ze er ook
afgedaan. Banden eraf en dan nog een handdoek en zeep. Er was daar in dat huisje niks voorzien
dus we moesten ons gewoon in een emmer wassen. Het washandje en de handdoeken waren
allemaal weg. Ik woonde toen bij een nonkel in Beek, bij Meer. Hij woonde er dichtbij en had er
een boerderij gekocht en die stond leeg. Daar mochten wij gratis wonen zolang ik daar werkte. Na
den oorlog ben ik ergens anders gaan wonen.”
Merenaar Zander Laurijssen (°1912) was landbouwer in de streek rond Maxburg die indertijd nog in
volle ontginning was. Hij had grote moeite om aan de opeisingen te voldoen maar hij kon af en toe op
hulp rekenen uit onverwachte hoek25:
“We zaten hier op Maxburg met allemaal nieuwe grond, maar we kregen maar net zoveel meststoffen
toegewezen als de anderen met veel betere grond. Wij moesten godverdomme altijd maar leveren,
leveren,...maar we kwamen nooit toe met dat beetje meststoffen. We zaten hier met heel schrale
grond en we moesten de meststoffen dan maar in het zwart bijkopen of we konden niks winnen. Ik
heb het er toen een paar keer over gehad met de dienstdoende burgemeester, Jules Mertens, uit de
Maaihoek. Jules is later volksvertegenwoordiger geworden, maar hij was toen ook boer en hij zei dat
hij bij hem thuis met hetzelfde probleem zat en dat hij er niks aan kon doen.
We moesten haver, koren, patatten per hectare leveren aan de corporatie en nogal wat beesten. Als
er mensen van de gemeente kwamen kijken dan konden wij er nog mee klappen. Ze moesten de
opbrengsten bij de boeren gaan schatten, maar ze zorgden er altijd voor dat wij ook wat voor ons zelf
overhielden, Dat waren die mannen van Spoor26 die daar voor langs kwamen, maar dat heeft niet
lang geduurd. Ze kregen in de gaten dat er niet veel werd geleverd en toen kwamen er anderen. Je
kon er niet zo gemakkelijk mee foefelen, maar we hadden in Meer een heel goeie garde, Vic
Donckers. Die kwam ons meestal vooraf waarschuwen en dan konden we 's nachts nog iets verstoppen. Vic moest altijd mee als die controleurs op ronde gingen en zodoende kon hij ons verwittigen; dat
was ne goeie mens... “
Het landbouwersgezin van Frans Fockaert (°1926) in de Loenhoutsebaan in Hoogstraten werd –
zoals zovele - geconfronteerd met de ellende bij grote groepen van de bevolking27:
“Oh, alle dagen kwamen er kinderen om een boterham vragen. We kenden ze niet. Dat konden er
uit Rijkevorsel zijn, of Sint-Lenaarts of van Brecht. Dat weten we niet. Ik heb er nooit geen gekend.
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Ook de mensen van de stad kwamen regelmatig, gewoonlijk zondags. Wij hadden familie in
Deurne en die kwamen elke zondag en daar was een jongen bij van mijn leeftijd. Die at bij ons
zeven boterhammen op en dan kwam hij toe tot woensdag.
Mijn vader bakte zelf broden. Wij hadden een grote oven, daar konden er wel zeventien in. Toen
de oorlog begon, liet hij gauw een oven metsen. De boeren hadden allemaal een zinken oven
maar ons vader liet een stenen oven maken. En mijn jongste zus bakte altijd een klein broodje
mee voor een schoolkameraadje die naast haar op de bank zat en dat kind dacht er alle weken op
wanneer het bij ons bakken was want dan had mijn jongste zus een broodje mee voor haar. Dat is
heel de oorlog zo gedaan.

Hoogstratenaar Frans Fockaert gefotografeerd op het erf van zijn boerderij in 2009 (Collectie Francis Huijbrechts)

De mensen van ’t stad betaalden alles voor weinig geld. Die betaalden dat voor een kleine prijs
want je wist dat dit niet kon. Woekeren, dat was maar voor speciaal boeren die daarvan konden
profiteren. Je moest aan de corporatie alles leveren en als je dan nog iets overhield moest je de
burgers nog wat helpen. Het ambetantste waren de zwarten die op de werft kwamen want die
durfde je niet wegjagen. Die kregen direct iets en die anderen kwamen dan en die zagen dat en
die gaven we ook wel. We hebben nooit iemand weggestuurd zonder iets.
We hadden hier in de baan Joris, de voeger. Hij had een stuk of tien kinderen en Anneke van de
voeger ging altijd met haar kinderen de boer op. Die hebben we in ’t leven moeten houden tijdens
de oorlog. Op ne zekere morgen stond de voeger op en er stond 500 kg patatten voor de deur en
ze wisten niet van wie die kwamen. Wij wisten van waar ze kwamen, niet van ons. Nonkel Sus
Sprangers had dat gedaan. Die had tegen één van zijn zonen gezegd: neemt daar eens 500 kg
petatten en zet die bij de voeger aan de achterste deur neer. En de kinderen van de voeger
kwamen in de zomer aren rapen als het koren gepikt werd. Met een zeis ging er wel eens een aar
af. Heel zakken aren hadden ze dan. Ze pelden die en dan hadden ze graan. Die konden ze zelf
malen. De burgers hadden een moleken, zo een worstenmoleken, waar ze graan mee konden
malen.”
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Riet Joris (°1925) was een van de kinderen in het grote gezin van Joris de voeger uit Hoogstraten. Er
was nauwelijks werk voor deze vakman. Er kwam dus weinig geld in het bakje en ze hadden tijdens
de oorlog dus problemen om de eindjes aan elkaar te knopen28:
“Ons moeder ging bij de boeren van alles vragen, of ze niets te koop hadden. In de wei van het
gasthuis stonden fruitbomen en de afgevallen appelen mochten wij dan gaan oprapen. Dat hebben
we veel gegeten. Veel appelmoes en veel peren. Als we brood gingen halen, was dat van dat heel
grof, bruin brood. Als je zo’n brood vasthield, dan kon je er zo het bovenste afpakken. Daar zat zo’n
schelp op. Ach, gewoon verschrikkelijk. Dat lag ook erg op uw maag. Ik weet dat ons moeder dat
brood dan in vieren brak en daar smeerde ze dan appelconfituur of zoiets op. En dan moesten we het
zo maar binnenspelen. Veel anders had je niet.
Haar vader moest uiteindelijk – zoals nogal wat streekgenoten - gaan smokkelen om eten op tafel te
krijgen, maar dat is een aspect dat we in een volgend artikel zullen behandelen.
Aan de andere zijde van Hoogstraten kreeg ook Maria Paulussen (°1924) te maken met de
voortdurende zoektocht naar voedsel29:
In het begin van de oorlog, als de tram van Antwerpen kwam dan kwamen er allemaal mensen in
stoet de Minderhoutse straat in om bij de boeren eten te kunnen kopen. Ik herinner me nog dat er
daar ook bij waren die Joden waren. Na een tijd droegen die een ster, maar op den duur minderde
dat. Wij wisten wel dat het een aanduiding was dat het Joden waren en we wisten ook dat de Duitsers
daar iets tegen hadden, maar toen meer ook niet. Er was tevens een madam die altijd zeep
meebracht. Toen werd er veel geruild. Als wij zo wat boter hadden dan gaf zij zeep.
Echt honger hebben wij niet moeten lijden. We hebben misschien niet altijd gehad wat we graag
hadden, maar we hebben geen honger moeten lijden. Als ge dan zelf een beetje boert en je hebt
melk, dan wordt je wel zo slim dat je kan boteren. Je kon je behelpen en zo was dat met veel dingen.
Er was zo een bakker waar we alle weken een fles melk brachten en dan kregen we daar gist voor.
Voor kolen gingen we naar Aerts in de Gelmelstraat. Daar deden we dan ook melk naar toe. Dat
waren allemaal zaken die je eigenlijk niet meer kon krijgen. We stookten trouwens
turfblokken en dat ging ook allemaal.”
Soms stak Moeder Natuur een handje toe. Zo kon er in de herfst 1942 gesproken worden van een
wonderbaarlijke visvangst voor de Belgische kust, liefst 40.000 ton haring, waar het hele land
maandenlang op kon teren. Een meevaller in barre tijden en daar kreeg men in de Noorderkempen
eveneens een deel van toegewezen. Louis Van Hoeck die toen als klerk voor de gemeente
Hoogstraten werkte herinnerde zich dat de kelder onder het Stadhuis (huidige Toeristische Dienst) die
dagen helemaal vol lag met haring die over de bevolking moest worden verdeeld30.
Zijn jongere zuster Estella (°1926) had als lid van het kroostrijke gezin van de voormalige
gemeentesecretaris Arthur Van Hoeck eveneens specifieke herinneringen aan die tijd31:
“Alles was gerantsoeneerd. Dat werkte allemaal met bonnetjes….voor brood, suiker, vlees,
kledij,…. Gelukkig kende mijn zuster Madeleine in Sint-Lenaarts, waar ze als onderwijzeres
werkte, boerenkinderen en elke dag had ze haar boer waar ze naartoe kon gaan met een kruikske
om melk te halen. Zo hebben wij ’s avonds dan toch melk kunnen drinken of pap met havermout.
Niet altijd lekker, maar enfin. Bij ons thuis was het om te doen, maar ik denk dat veel mensen het
moeilijk hebben gehad want de rantsoenering was absoluut niet voldoende.
Ik was die tijd op internaat op het Heilig Graf en wij mochten elke week naar huis gaan om een
broodrantsoen te gaan halen. Dan kreeg ik van thuis extra zegels mee. Die gaven we af aan een
zuster die moest zorgen dat heel die troep toch hun broodje kregen. Het was toen een rantsoen
van 225 gram brood per dag. Ge zijt opgroeiend. Omdat je weet dat er niet veel is, krijg je al
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automatisch honger. ’s Avonds kregen we altijd een heel onsmakelijke pap met daar een lepel
confituur bovenop. Dat was ons avondeten, met één boterham. Ik weet dat er kinderen in onze
klas het echt moeilijk hadden en dan gaven we soms ons bord door als we aan het eten waren.
Het eten was maar miniem. Het was misschien wel genoeg, maar je kon toch niet zeggen dat het
lekker was. We waren trouwens niet veeleisend.”
Maria Laurijssen (°1933) woonde naast de molen in het begin van de Sint-Lenaartsebaan in
Hoogstraten. Zij herinnerde zich eveneens de maatregelen die voor de ravitaillering werden
opgelegd, maar tevens dat het systeem niet altijd sluitend was32:
“Onze vader was melkboer en dus moest hij rekening houden met de rantsoenering. Hij moest ook
met bonnetjes werken en dat werd heel nauwkeurig bijhouden. Je had bladeren waarop de zegels
opgeplakt moesten worden. Ik weet dat ik ooit zegeltjes mee heb helpen plakken. Ik weet echter
niet meer hoeveel je eigenlijk voor een zegeltje kreeg, maar het moest wel allemaal heel stipt
bijgehouden worden. Onze vader bracht de melk rond met paard en kar en dat werd onderweg ook
gecontroleerd…of hij genoeg bij had voor zijn toer. Dat was allemaal gerantsoeneerd. Dat ging uit
van de corporatie. Er waren natuurlijk mensen die het thuis kwamen halen. Je kon toch niet
precies weten hoeveel melk een boer afleverde. Er waren dus mensen die het daar ook aan huis
kwamen halen. Er waren er wel meer die wisten dat er bij de boeren eten te vinden was. En dat er
wel eens een varken dood werd gedaan. Dat mocht wel niet, maar ja…. Je deed dat toch. Je
moest eigenlijk een slachtbewijs en zo gaan halen, maar dat deed je niet altijd. De slachting werd
dan in het geniep gedaan.”

De onderste ramen van de Salm Salmmolen in Hoogstraten waren tijdens de oorlogsjaren voorzien van een ijzeren traliewerk
om diefstallen van graan te voorkomen.

Haar latere echtgenoot Louis Brosens (°1932) zag de burgers zelfs tot in de wat afgelegen
Nieuwbaan (thans Hinnenboomstraat), ten westen van Hoogstraten-centrum komen voor een
extraatje en ze waren niet bepaald kieskeurig33:

32
33

Interview met Maria Laurijssen
Interview met Louis Brosens

22

Erfgoed Hoogstraten – Nieuwsbrief december 2013
“Ze kwamen van ’t stad voor van alles. Voor wat patatten en wat graan. Wat je maar kon missen.
Ze kwamen met het trammeke in het dorp aan en gingen wel drie kilometer de boeren af om toch
maar iets los te krijgen van eten. Na de oogst gingen ze de akkers afzoeken op zoek naar kleine
patatten of aren. Ze namen alles mee. Wij hadden ooit een kieken daags van te voren in de grond
gestoken en zij hebben het opgegraven en namen het mee. Dat is ooit gebeurd.”
Een donkere kant van de bezetting was de criminaliteit. In buurgemeente Loenhout werd tijdens de
bezetting zelfs een landbouwer vermoord bij een brutale overval. In de regio Hoogstraten kwam het
gelukkig niet tot zo’n drama, maar er waren wel rare snuiters actief, zoals we vernamen van Jan
Brosens (°1924), de oudere broer van Louis34:
“Er werd op een avond tijdens den oorlog bij ons op de deur gebonkt en ze kwamen binnen. Dat
was zogezegd de Witte Brigade. Wij hadden net een varken doodgedaan. Wij hadden wel schrik.
Onze vader lag die tijd in het gasthuis en in die periode kwam Van Reusel, de onderpastoor, nogal
veel bij ons langs. Hij kwam ook net op de werft gereden en zei: “Wat is hier te doen?” En toen
gingen die mannen lopen. Anders hadden ze heel dat varken meegenomen. Wij hebben die
mannen later gekend. We wisten wie het was. Als we die mannen dan aankeken, dan keken ze
wel weg zelle.”

Neel Strijbos, de garde in Hoogstraten tijdens WO II (collectie Stedelijk Museum)

André Huijbrechts (°1933) woonde sinds oktober 1943 in de Molenstraat in Hoogstraten. Hij denkt
met afschuw terug aan de levertraan (vooral vitamine D) die ze in de Gemeentelijke Jongenschool
regelmatig te slikken kregen om aan te sterken. Dré herinnert zich tevens dat zijn vader en diens
collega-postbodes - vaak urenlang onderweg in weer en wind – van de postmeester ’s ochtends een
stevige kom soep kregen uitgereikt, ofwel werden de bouillonblokjes meegegeven voor de bereiding
thuis. Ook in de Molenstraat werden ze overigens geconfronteerd met bedenkelijke praktijken:
“Net Roelen woonde in het eerste huis van de driewoonst waar wij woonden. Ze hadden een varken
doodgedaan en twee geiten. Ze sliepen voor de veiligheid regelmatig onder de molenberg. Overdag
gingen ze weer naar huis. Ze hadden ’s morgens alleen maar de weg over te steken en dan waren ze
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weer thuis. Net had dus geiten laten slachten en in emmers gezet om het ’s anderendaags af te
werken en het varken hing nog op de ladder. Nu komen ze ’s morgens thuis aan en alles was
verdwenen. De geiten weg en het varken weg. “Godver…”, zei Net, “die kunnen toch geen poten
meer gekregen hebben!” Net dus zelf op hoge poten naar de garde, Neel Strijbos. Neel kwam mee en
begon die mannen uit te speuren, waar ze gegaan hadden. Hij kon dat goed uitspeuren en dat ging
allemaal richting Boschstraat. Daar haalden ze het varken en de twee geiten weer buiten. Neel kwam
terug en zei dat hij ze gevonden had, “Ze zullen subiet alles wel terug brengen”. “Ja maar…wat gaat
ge met die mannen doen”, zei Net, “…met die schoelies?” Neel zei: “ Ik klaag die niet aan want
anders sturen ze hen naar Duitsland en daar is het allemaal kop af. Binnenkort zijn de Engelsen hier
en ik laat die mensen niet naar Duitsland sturen. We zullen dit wel afhandelen als de Engelsen hier
zijn.” Die mannen hebben er uiteindelijk na de oorlog elk drie maanden voor gezeten, maar ze zijn niet
naar Duitsland gestuurd. Neel gebruikte tenminste zijn verstand.”
Francis Huijbrechts
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Op zaterdag 26 oktober gaf José Verbreuken,
bestuurslid van vzw Erfgoed, voor Halte Merlet in het
raadhuis van Meerle een lezing over hoe Meerle aan die
vele bossen en mooie kastelen is gekomen.
De zaal zat goed vol met aandachtige luisteraars, ze
genoten van de powerpointpresentatie en de nodige
uitleg. Men hoorde boeiende verhalen die zich
afgespeeld hebben in hun directe omgeving. Nadien
werd er bij een drankje nog verder nagekaart over
vroeger en over het leven van toen.

24

