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Erfgoed Hoogstraten, Leemstraat 9b, 2320 Hoogstraten, arrondissement Turnhout

erfgoed hoogstraten
Beste erfgoedleden
Ondertussen zijn we ruim een maand na ons groot Vivat Hooghstraetenweekend. We hopen dat jullie, net zoals wij, genoten hebben van de
prachtige re-enactment-groepen die het beste van zichzelf gegeven hebben.
Het mooie weer en zeker ook de verkeersvrije Vrijheid hebben ons nog meer
doen beseffen in wat voor heerlijke stad we wonen.
De vele positieve reacties en de vele welgemeende proficiats hebben de
leden van onze werkgroep ‘levende geschiedenis’ ontzettend veel deugd
gedaan.
Eenzelfde enthousiasme hebben we kunnen merken bij de Hoogstraatse
gidsen die zich, het mag gezegd worden, belangeloos hebben ingezet door
de leerlingen van de 5de en 6de klas van de Hoogstraatse basisscholen vooraf
al onder te dompelen in de geschiedenis van de stad. De opgetogen reacties
van deze leerlingen doen het beste
verhopen voor de lessen
‘streekgeschiedenis’ die ze volgend schooljaar in het secundair zullen
aangeboden krijgen.
Dat we na Vivat Hooghstraeten niet hebben stilgezeten mag blijken uit deze
nieuwsbrief. Zowel op het ‘monumentenvlak’ als op het ‘oorlogspad’ is er
zoals steeds flink gewerkt.
Ik wens u dan ook veel plezier bij het lezen van deze nieuwsbrief maar nodig
u ook graag uit actief deel te nemen aan één of meer van de aangekondigde
activiteiten. We houden het persoonlijk contact met onze leden graag
levendig.
Hopelijk tot zeer binnenkort.

Sonia Van Coillie
voorzitter
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Symboliek in schilderijen
Nieuwsbrief vzw Erfgoed Hoogstraten, 7de jaargang nr. 26

zaterdag 26 juni om 20 uur
“MIDZOMERNACHTLEZING” door Yvonne Bleyerveld
Overkomt het u ook wel eens dat u naar een schilderij kijkt, het
mooi vindt, maar veel van de betekenis niet snapt tot u de
brochure leest of luistert naar het betoog van de gids. Vele
prachtige maar vaak ‘verborgen verhalen’ zou u zonder deze gids
dan gemist hebben. Soms toch een beetje frustrerend, vindt u niet
? Daarom biedt vzw Erfgoed Hoogstraten u een lezing aan waarin
getracht zal worden u meer wegwijs te maken in de wondere
wereld van de symboliek, die wij als moderne mens vaak niet
meer begrijpen.
Onze gids bij deze ontdekkingstocht is opnieuw kunsthistorica
Yvonne Bleyerveld, die ons vorig jaar reeds wist te verrassen door
het vrouwbeeld van de 15e en 16e eeuw, zoals ook getoond in het
koorgestoelte (zitterkes) van onze kerk, te duiden.
Heiligen zijn net als vedetten : in bepaalde tijden meer en dan
weer minder populair. Hoe komt dit ? Heeft Maria Magdalena nu
echt bestaan of is zij een samengesteld personage van
verschillende vrouwen?
Wat is de betekenis van bepaalde groenten of fruit op stillevens ?
Wat betekent het hondje aan de voeten van een vrouw. Waarom
houdt de vrouw een roos vast?
Tijdens deze lezing komen zowel religieuze symboliek (heiligen:
levens en attributen, …) als genrestukken (dagdagelijkse situaties
getoond op doek of paneel) als stillevens aan bod.
Afspraak voor deze lezing :
- zaterdag 26 juni 2010 om 20.00 uur
- Sint-Ceciliazaal Gelmelstraat Hoogstraten
- Inkom:
5 euro voor leden ‘erfgoed Hoogstraten’
6 euro voor niet-leden
Van harte welkom !
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Symboliek in schilderijen
Nieuwsbrief vzw Erfgoed Hoogstraten, 7de jaargang nr. 26

zaterdag 26 juni om 20 uur
Een woordje uitleg over de iconografie of beeldbeschrijving
In de geschiedenis van de kunst wordt het onderscheid gemaakt tussen iconoclasten en
iconodulen.
Iconoclasten verzetten zich tegen elke vorm van afbeelding, want als God wordt afgebeeld is hij
niet langer goddelijk want zichtbaar geworden en wordt de goddelijk natuur ontkend.
De iconodulen daarentegen pleiten wel voor afbeelding. Door zijn Zoon naar de aarde te zenden of
anders gesteld, door zichzelf te vermenselijken, is God zichtbaar en tastbaar geworden. Het was
dus zijn eigen beslissing om zijn eigen goddelijke natuur op te geven door een deel van zichzelf
(zijn Zoon) naar de aarde te zenden. Hierdoor gaf hij de toestemming aan de mens om
afbeeldingen te maken van God, Christus en de heiligen.
Het christendom kent dus de afbeelding van heiligen en dit heeft geresulteerd in vele prachtige
kunstwerken. Het aanschouwelijk maken van heiligen gaf ook een gevoel van troost en
bescherming aan de gelovige mens. Ook stelde men zich in de vorm van broederschappen onder
de hoede van heiligen om zich in groep te beschermen tegen allerlei onheil. Zo kende men in
Hoogstraten de broederschap van het Heilig Bloed maar ook heiligen zoals Sint-Anna kende in de
Nederlanden vele broederschappen. Zij hadden meestal een eigen kapel in de kerk en kwamen
samen om te bidden en elkaar te steunen.
Zoals reeds aangehaald in de inleiding waren bepaalde heiligen in bepaalde tijden populair, maar
nam hun populariteit af (of kregen een nieuwe invulfunctie) door veranderingen in de
maatschappelijke organisatie of onder invloed van bepaalde concilies. Sint-Anna is hier een mooi
voorbeeld van. (we komen er later op terug).
Andere heiligen werden/worden enkel zeer plaatselijk vereerd en waren vaak de christelijke
voortzetter van voor-christelijke goden of godinnen. Zo zou de Zwarte Madonna (bv. Halle in
Vlaams-Brabant) de christelijke vertaling zijn van de godin Isis, wiens cultus door de Romeinen in
West-Europa verspreid werd.
Bepaalde heiligen zijn dan weer het resultaat van foute interpretaties en hebben als dusdanig nooit
bestaan.
Een mooi voorbeeld hiervan is Wilgefortis, ook wel de Baardheilige genoemd (afbeelding 1). De
zonderlinge legende rond deze heilige ontstond toen de afbeelding van de in een lang gewaad
geklede en gekruisigde Christus niet meer werd begrepen.
In de Grieks-orthodoxe traditie werd in tegenstelling tot de West-Europese traditie Christus in een
lang gewaad voorgesteld. Toen deze afbeelding vele eeuwen later1 in het westen opdook werd ze
dus niet meer begrepen en ontstond de legende van de heilige Wilgefortis (feestdag 20 juli,
momenteel geschrapt) die aanroepen werd bij liefdesverdriet en kommer.

1

Vanaf de 15e eeuw o.a. op een schilderij van Hans Memlinc (1480)
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Zij werd o.a. in de Nederlanden vereerd en wordt meestal
gekruisigd voorgesteld. Ze draagt een lang kleed, haar
gezicht is bebaard en is aan het kruis gebonden of
gespijkerd. Soms draagt ze een kroon (koningsdochter) of
een doornenkroon. Vaak ook voorgesteld met gouden
schoen die ze uittrapt.
De legende van deze heilige schetst haar als dochter van
een heidense Portugese koning. Ze wijst elke minnaar of
mogelijke huwelijkskandidaat af omdat ze zich met Christus
verloofd heeft. Wanneer ze uiteindelijk dan toch wordt
uitgehuwelijkt aan de heidense koning van Sicilië bidt ze tot
God, die haar gebed verhoort en haar gezicht verminkt en
onaantrekkelijk maakt door de baardgroei. De koning van
Sicilië bedankt vervolgens voor de eer waardoor haar vader
in woede ontsteekt en haar laat martelen en kruisigen.
Hangend aan het kruis trapt deze heilige, net voor ze sterft,
haar gouden schoen uit naar een arme speelman.
Een ander voorbeeld hiervan is de heilige Veronica
(afbeelding 2). Ook zij heeft waarschijnlijk als dusdanig nooit
bestaan maar de naam is afgeleid van ‘Vera Icon’ of ‘het
ware gelaat’2. In latere versies wordt Veronica in verband
gebracht met de bloedvloeiende vrouw (Mattheüs, 9, 20) die
door Jezus wordt genezen.

Afbeelding 1: De H. Wilgefortis

Ook vertaalfouten hebben soms hun weerslag op
de iconografie. Zo werd bij het vertalen uit het
Hebreeuws naar het Latijn (een andere versie
spreekt van het fout kopiëren in het Latijn3) de
verwarring
gemaakt
tussen
‘coronatus’
(gekroonde) en ‘cornutus’ (gehorende).
Sindsdien staat Mozes met hoorntjes op zijn
hoofd afgeBeeld. Zij zijn als het ware zijn
attribuut geworden.

Afbeelding 2: De H. Veronica

De
analfabete
christelijke
mens
was
aangewezen op dit soort attributen om de heilige
te kunnen identificeren. Zo verwijst o.a. het
kamelenharen deken naar Johannes de Doper;
een tang in de hand of tanden op een boek
getuigen van de marteldood van Apolonia, die
dan ook aanroepen wordt tegen tandpijn4; de
heilige Katharina herkennen we natuurlijk aan

2

Het verhaal gaat dat Veronica, één van de klagende vrouwen langs de kruisweg van Jezus, deze een doek aanrijkt
waarmee Hij zijn gezicht afdroogt. Er blijft een afdruk van zijn gelaat op de zweetdoek achter. Dergelijke godsbeelden
die niet door mensenhanden gemaakt waren (Grieks: acheiropoietoi) komen meer voor en hadden de eigenschap dat bij
het aanschouwen ervan genezing werd bekomen.
3
Nog andere versies spreken van de moeilijkheid bij beeldhouwwerken de stralenbundel die Mozes omgaf bij het
afdalen van de berg te realiseren.
4
Beeld van deze heilige in het Mariapark in Meerseldreef
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het rad, het zwaard en vaak ook het boek, waaruit haar wijsheid blijkt5; ze is dan ook de patrones
van filosofen, studenten, leraars en molenaars enz.; Maria Magdalena wordt steeds afgebeeld met
haar zalfpot; Anna, vaak afgebeeld in groene mantel en rood kleed, is de patrones van o.a.
vrouwen die niet zwanger raken: de Antwerpenaren gingen ‘naar Sint-Anneke om een manneke’.
Kunsthistorica Yvonne Bleyerveld zal u graag meenemen in deze wereld van beeldtradities.
Om u echter helemaal in de stemming te brengen presenteren we u nog graag een genretafereel.
We hebben uit de vele voorbeelden die er in de Nederlanden gemaakt zijn ‘de groentenmarkt
(1567)’ uit het atelier van Joachim Beuckelaer gekozen (Afbeelding 3).

Afbeelding 3: ‘De groentemarkt’

Kijkt u even rustig naar deze compositie die onoverzichtelijk vol lijkt. Ten midden van deze
onnatuurlijke opeenstapeling van vele uiteenlopende etenswaren bevinden zich marktkramers en
klanten. De moralistische hoofdrol is voor de jonge vrouw in het midden en de jonge man die haar
vogels te koop aanbiedt.
Voor bijna ieder voorwerp rond deze twee hoofdfiguren is een betekenis te vinden die verwijst naar
seksualiteit en verleiding.

5

Haar standvastigheid wat het geloof betreft wordt doorgetrokken naar het weer; als op haar feestdag (25 november)
een bepaald weer zich voordoet zal het voor lang zijn : “Doet Sint-Katrien haar witte mantel aan, ze blijft er zeven
weken rond mee gaan.”
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Probeert u ze eerst zelf te vinden?
De man met de eenden, patrijzen, mezen enz. is overduidelijk een vogelverkoper. In de 16e eeuw
sprak men heel dubbelzinnig van een ‘vogelaar’. Een vogelaar lokt niet alleen vogels maar ook
vrouwen met zijn zoete gefluit om ze vervolgens op zijn lijmstok te laten kleven of te strikken in zijn
netten.
Op zijn hoed verwijst het metalen insigne met gekruiste pijlen naar de schutterij. Maar het zou
natuurlijk ook een symbool kunnen zijn voor amoureuze bedoelingen van de man, want richtte
Cupido niet zijn pijlen op slachtoffers van begeerte?
Vogels zijn trouwens in allerlei volkswijsheden vaak in verband gebracht met wellust. Zo zou een
patrijs een bijzonder vurige vogel zijn, omdat deze voortijdig eieren openbreekt opdat hij het
vrouwtje opnieuw zou kunnen paren.
De bijzonder levensecht geschilderde groenten en fruit kwamen op een 16e eeuwse markt echter
niet gelijktijdig voor. Kersen worden in juni geoogst en kolen in de winter.
Maar ook hier is de verwijzing naar liefde, seksualiteit en vruchtbaarheid de hoofdboodschap. Het
eten van wortelen zou de lust verhogen terwijl de kinderen toch uit kolen kwamen!!
De oudere vrouw op de achtergrond is waarschijnlijk de koppelaarster. Ze houdt een spinrokken in
de hand. De betekenis hiervan is meestal positief en wijst op deugdzaamheid en vlijt maar een
ongebruikte spinrokken zou wel eens op ledigheid kunnen duiden.
Het moralistische ondertoontje is dus nooit veraf en hier bedoeld voor jonge mensen op het
amoureuze pad.
Nog heel veel mooie verhalen krijgt u te horen tijdens de lezing van mevrouw Bleyerveld.
Yvonne Bleyerveld gaf tijdens de lezing van vorig jaar aan dat een bezoek aan Dordrecht, waar in
de kerk het koorgestoelte erg gelijkend is aan dat van Hoogstraten, erg de moeite is. We zijn dan
ook erg blij dat deze oproep onze collega’s van het Davidsfonds geïnspireerd heeft tot een bezoek
aan deze stad en wensen hen dan ook een zeer aangename uitstap toe.
Sonia Van Coillie

Bronvermelding :
•
•
•
•
•
•

De beeldtaal van de christelijke kunst; Jan van
Laerhoven; Uitgeverij SUN
Satire en vermaak. Het genrestuk in de tijd van
Frans Hals en zijn tijdgenoten 1610 – 1670;
Pieter Biesboer en Martine Sitt.
Verborgen
verhalen.
Betekenissen
van
Vlaamse en Nederlandse schilderijen 15e – 18e
eeuw. Uitgeverij Ludion.
Heiligen van alle tijden. Levens, legenden en
iconografie. Clemens Jorckle. Uitgeverij Verba
Sanctus. Meer dan 500 heiligen. J. Claes, A.
Claes en K. Vincke. Davidsfonds/Leuven.
Nog meer heiligen herkennen. Idem.

Symboliek in schilderijen, lezing door Yvonne Bleyerveld
op zaterdag 26 juni om 20 uur in zaal Sint-Ceciliazaal te Hoogstraten
Inkom: 5 euro voor leden ‘Erfgoed Hoogstraten’, 6 euro voor niet-leden
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Op het oorlogspad
Nieuwsbrief vzw Erfgoed Hoogstraten, 7de jaargang nr. 26

70 JAAR GELEDEN (1)
Begin september 1939 begon wat men de Tweede Wereldoorlog zou gaan noemen
met de aanval van nazi-Duitsland op Polen. Onze eigen regio raakte pas echt bij de
mondiale razernij betrokken toen de Duitse troepen binnenmarcheerden in mei
1940. Het zou vijf lange jaren duren, tot mei 1945, eer de wapens opnieuw zwegen,
althans wat Europa betreft. Toen begin september 1945 ook het Japanse Keizerrijk
de overgave ondertekende was eindelijk de cirkel rond, miljoenen doden en
onherstelbare verliezen later…
In deze nieuwe 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 die tragische periode in de kijker te zetten.

Mort pour la France
Op 10 mei 1940 werden heel wat Kempenaars - net als vele andere landgenoten - gewekt door
laag overkomende vliegtuigen. Dat was vaak het eerste wat ze hoorden van de brutale Duitse
invasie. De volgende uren en dagen zou de dreiging trouwens vooral uit de lucht komen, met als
enkele van de dramatische hoogtepunten de Duitse bommen die op 11 mei 1940 neerkwamen net
ten zuiden van Hoogstraten en op de dorpskom van Minderhout. Daarbij vielen respectievelijk 3 en
9 lokale doden en minstens 7 gewonden. In Minderhout werd tevens een Belgische militair dodelijk
getroffen, een andere grenswachter werd zwaargewond. Ook in andere Kempense gemeenten
zoals Essen, Sint-Lenaarts, Loenhout, Meer, Rijkevorsel, Turnhout en Poppel werd er door
luchtaanvallen schade aangericht en vielen er slachtoffers te betreuren.
De aanleiding voor het gros van de Duitse luchtaanvallen in onze ruime regio waren de
troepenbewegingen van onderdelen van het Franse 7de Leger die in een ijltempo naar het
Belgisch-Nederlandse grensgebied oprukten. Ze zouden overigens even snel weer verdwijnen. De
Duitse vliegeniers viseerden de kolonnes zelf en/of bepaalde kwetsbare plaatsen waar de Fransen
moesten passeren, zoals bruggen en kruispunten. In de gesprekken met enkele getuigen werd
gewezen op de naïviteit van de bevolking, die aanvankelijk gewoon op straat stond te kijken naar
de exploten van de toestellen van de Luftwaffe, blijkbaar zonder het gevaar te beseffen. Vaak
wordt ook het angstaanjagende gehuil van de duikbommenwerpers aangehaald. De ogenschijnlijk
Duitse overmacht aan manschappen en materiaal liet die dagen bij velen een onuitwisbare indruk
na.
Wat de getuigen zich niet herinnerden zijn het handvol geallieerde vliegeniers die zich verweerden
tegen deze agressie. En toch deden die wat ze konden. Een van de betrokken geallieerde piloten,
de Fransman Fernand Lacroix, kwam zelfs om in de Hoogstraatse deelgemeente Meer. Een
grotendeels vergeten oorlogsslachtoffer.
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Een beloftevolle piloot
Fernand Louis Lacroix werd op 29 september 1918 geboren te Parijs als zoon van Arsène Emile
Lacroix en Valentine Adrienne Jeanne Deguerville. Hoelang het gezin Lacroix in Parijs heeft
gewoond, is niet helemaal duidelijk. In de bevolkingsindex van 1963 van de gemeente Aubervilliers
(departement Seine) staan ze evenwel vermeld in 135, avenue Victor Hugo. De ouders batten er een
kruidenierszaak uit op het gelijkvloers en daarboven woonden er enkele andere families in
appartementen. Ferdinand woonde in 1940 officieel als vrijgezel bij zijn ouders. Hij behoorde evenwel
tot de militieklas van 1938 en verbleef volgens militaire bronnen in Salon-de-Provence. Dit stadje ligt
in het zuidelijke departement Bouches-du-Rhône. Sinds 1936 is er de opleidingsschool van de
Franse luchtmacht gevestigd. Fernand Lacroix volgde daar blijkbaar met succes de leergangen
want op het ogenblik van zijn overlijden was hij reeds opgeklommen tot sergent-pilote. De jonge
onderofficier diende toen bij de Groupe de Chasse 1/4 Bataillon de l'Air 122. Deze eenheid was
uitgerust met moderne jachtvliegtuigen: de Curtiss H-75A van Amerikaanse origine. Deze jager was
vrij goed bewapend, degelijk en heel wendbaar maar moest het op vlak van snelheid regelmatig
afleggen tegen de Duitse Messerschmitt Bf 109.

Enkele toestellen van de GC I/4 bij een patrouille (Service Historique de l'Armée de l'Air)
Van de inzet van de Groupe de Chasse I/4 tijdens de zogenaamde Schemeroorlog, van 3 september
1939 tot 9 mei 1940, is me niet veel bekend. Het is ook niet duidelijk wanneer Fernand Lacroix
precies bij deze gevechtseenheid werd ingedeeld. Ik weet enkel dat de GC I/4 van 10 januari tot 2 mei
1940 opereerde van op het vliegveld van Dunkerque-Mardyck (departement du Nord), dus vlak bij de
Kanaalkust. Waarschijnlijk hielden ze zich bezig met training en patrouillevluchten die zonder veel
incidenten verliepen. Het bleef immers maandenlang tamelijk rustig in het luchtruim boven Frankrijk.
Op de dag van de Duitse invasie van de Lage Landen en Frankrijk zou het Fernand en zijn
strijdmakkers evenwel niet aan actie ontbreken.

Winnaars en verliezers
Op 10 mei 1940 stond de Groupe de Chasse I/4 gestationeerd op het vliegveldje van Wez Thuisy in
het departement Marne. Tijdens een patrouille in de vroege ochtend raakte de GC I/4 betrokken bij
het onderscheppen van Duitse bommenwerpers van Kampgfgeschwader 2. Een Dornier 17Z werd
daarbij ten zuiden van Chalons aangevallen en ernstig beschadigd door de sergeanten Bès en
Lacroix. In het gevechtsdagboek van hun eenheid werd genoteerd dat zij daarbij elk 600 kogels
hadden afgevuurd en dat de Duitse bommenwerper leek te zijn neergekomen ten westen van de
Argonnen.
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De getroffen Do 17Z zou evenwel uiteindelijk bij Kaiserslautern een noodlanding uitvoeren. De vier
bemanningsleden werden allen gewond en opgenomen in een hospitaal. Deze overwinning werd later
officieel aan Fernand Lacroix toegewezen, maar intussen kreeg het noodlot hem te pakken.
Volgens het gevechtsdagboek vertrok de GC I/4 om 13.15u van Wezy Thuisy naar het hun reeds
vertrouwde terrein bij Mardyck. De jachtvliegtuigen zijn daar om 14.30u geland, maar ze kregen er
nauwelijks respijt. Om 17.30u werden er dubbele patrouilles uitgestuurd, tot 19.30u. Ze moesten de
overtocht van de voorhoede van het Franse 7de Leger over de Schelde beschermen. De Franse
vliegeniers zagen verschillende vijandelijke toestellen, maar het kwam niet tot een confrontatie.
Op 11 mei 1940 moest de GC I/4 vanaf het aanbreken van de dag de luchtdekking van hun vliegveld
bij Duinkerken verzekeren. De legerleiding wist dat de Nederlandse en Belgische luchtmacht de
ochtend voordien door verrassingsaanvallen van de Luftwaffe grotendeels op de grond was
uitgeschakeld en dat moest zeker voorkomen worden. De hele dag werd er regelmatig alarm
geblazen te Mardyck., maar er verschenen geen Duitse toestellen boven die sector.
Op dat ogenblik waren overigens de eerste Franse grondtroepen in de regio Hoogstraten gearriveerd.
Aanvankelijk ging het om verkenners met snelle voertuigen, later volgden de infanteriebataljons en de
ondersteuningstroepen. Louis Van Hoeck (°1913) zag ze waarschijnlijk als een van de eerste 's
morgens aankomen in het stadscentrum: "Van de 10e mei kan ik me, gek genoeg, bijna niets
herinneren. Duitse vliegtuigen hadden wel enkele vliegvelden gebombardeerd.
De tweede dag, zaterdagmorgen om een uur of vijf, werd ik wakker door een ongewoon geronk van
voertuigen in de Vrijheid. Ik ging een kijkje nemen en het bleken lichte pantserwagens en motoren
met zijspan te zijn. Aan de kledij kon je duidelijk zien dat het Franse soldaten waren. Toen die daar zo
voorbij reden, drong het plots tot me door dat het echt weer oorlog was."
Mon Matthieu (°1924) zag een paar uur later een Frans konvooi opdagen in Minderhout: "Ik geloof dat
de Fransen op de 11de mei om een uur of negen, half tien in Minderhout aankwamen. Dat waren er
nogal wat. Ik geloof dat er iets van een twintig autobussen stonden opgesteld onder de bomen naast
de hoofdbaan, bumper tegen bumper.
Die eikenbomen begonnen aan Stan Janssen en ze stonden tot bij de kerk. De bussen waren niet zo
groot als die van nu. Ze zaten dan ook stampvol en de vensters stonden allemaal open. De soldaten
waren er echt opeengepakt, maar ze mochten er niet even uitkomen.
De mensen van Minderhout hadden er dus géén contact mee, maar er werd verteld dat ze er naar
Holland niet doormochten. Die Fransen zijn in de namiddag, rond een uur of half één, verder gereden,
maar toen waren er al Duitse verkenningsvliegtuigen overgekomen. In het dorp stond ondertussen
natuurlijk alles op zijn kop."
De toen 15-jarige Mon Matthieu was een van de velen die die dag vanop de grachtkant wat had zitten
kijken naar het schouwspel in de lucht en op de N14 en staan buurten met de omwonenden…tot de
Duitse bommen kwamen aansuizen.
Louis Van Hoeck maakte het thuis in Hoogstraten van op afstand mee, maar dat belette niet dat ook
hij danig van streek was: "In de loop van de dag hebben Duitse vliegtuigen hun bommen gelost ten
noorden en ten zuiden van Hoogstraten. De ramen van mijn ouderlijk huis trilden geweldig bij iedere
inslag. Vooral in Minderhout waren er veel slachtoffers, maar ik ben niet gaan kijken. Je hebt dan voor
het eerst bommen horen vallen en hierdoor verandert je hele doen.
Bij het minste gerucht of bij elk overkomend vliegtuig verwachtte je het ergste. Met de hele buurt
hebben we meer dan één nacht doorgebracht in de ruime kelder van onze buurman, veearts
Bosschaerts. We gingen met een paar gezinnen bij elkaar zitten om elkaar wat gerust te stellen.
De mensen konden zandzakjes krijgen die als extra bescherming op de keldergaten of tegen de gevel
konden worden gelegd. Ik geloof dat die door de gemeente werden verstrekt en dat die al in het begin
van de mobilisatie waren geleverd."
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"Descendu en flammes"
Pas in de namiddag van 11 mei werd er een duidelijke missie doorgegeven aan de GC I/4. Ze kregen
om 15.50u het bevel tot een verkenningsvlucht in de regio Breda met alle beschikbare toestellen. De
Franse jagers dienden luchtdekking te geven aan de belaagde kolonnes van het Franse 7e Leger dat
nog steeds bezig was aan een opmars over de as Antwerpen/Breda. Zo hadden Duitse
bommenwerpers in de namiddag - en in tegenstelling tot het bombardement te Minderhout - op de
Bredabaan (N1) in de buurt van Wuustwezel toch een Frans konvooi te pakken gekregen en een
ware ravage aangericht.
De 26 toestellen van de Groupe de Chasse I/4 stegen omstreeks kwart na vier, onder leiding van
Commandant André Hertaut, op van Dunkerque-Mardyck. Van daaruit waren ze natuurlijk snel boven
Belgisch grondgebied. Als "condition atmosphériques" werd een onderbroken laag cumulusbewolking
gemeld op 1500 meter. De zichtbaarheid was goed. Sergeant Lacroix vloog die missie met de Curtiss
H-75A met als eenheidsnummer 116 en als fabrieksnummer 12247. Dit toestel was in mei 1939 van
de lopende band gerold.
De Franse eenheid geraakte vrij vlug in een verbeten strijd gewikkeld met toestellen van de Luftwaffe,
zowel bommenwerpers als jachtvliegtuigen en aan beide zijden werden verliezen geïncasseerd.
Bovendien werden de oorspronkelijke formaties flink door elkaar gehaald. Aan de gesneuvelde
Lacroix kunnen we uiteraard niets meer vragen, maar het verslag van een strijdmakker, Souslieutenant Pierre Verry, dat werd genoteerd door de inlichtingenofficier van de groep, geeft een idee
van het drama dat zich op 11 mei 1940 boven de Noorderkempen heeft afgespeeld:
"Bij zijn aankomst boven Antwerpen voerde S/Lt Verry zijn patrouille aan bij een aanval op
negen Me 109. Een wervelend gevecht volgt waarbij hij een Me 109 achterna zit tot boven een
kanaal, deze jager leek door verschillende salvo's getroffen te zijn. De patrouille hergroepeert zich
met de volgende piloten: S/Lt Verry, Cne Delfino, Lnt Meyzonnier, S/Lt Naudin en Sgt Lacroix.
Een uur later vallen de patrouilles een Heinkel 111 aan. De patrouille Verry-Naudin-Lacroix
blijft voor de bescherming zorgen zonder zelf aan te vallen. De Heinkel 111 wordt neergeschoten.
Een Curtiss komt zich aansluiten bij de patrouille Verry zonder dat deze de piloot kan
identificeren. Drie Heinkels 111 die van bij Breda komen en die in de richting van Nispen vliegen
worden door de patrouille Verry aangevallen en de bommenwerpers maken rechtsomkeer.
Onderluitenant Verry pakt het toestel aan dat links van de formatie vliegt. Hij vuurt verschillende
salvo's af. Tijdens het gevecht hoort hij over de radio de oproep van Kapitein Delfino "Hallo 444 - 444
een tiental Me boven ons". De Heinkels 111 verdwijnen en het gevecht wordt aangegaan met de
Messerschmitts. Onderluitenant Verry zit een van hen van kortbij achterna in de richting van de grens.
Hij vuurt enkele salvo's af. Op dat ogenblik ziet hij Sergeant Lacroix, aangevallen door een Me 109,
brandend neerstorten en deze slaat te pletter tussen Zundert en Wuustwezel."
Na het heftige luchtgevecht met verschillende Duitse jagers bevond Onderluitenant Verry zich plots
helemaal alleen boven Antwerpen. Hij riep Onderluitenant Naudin en Kapitein Delfino op over de
radio maar die reageerden niet meer. Even later probeerde Verry boven Doel te ontkomen aan drie
Duitse jagers, maar hij werd daarbij verrast door een vierde toestel. De onderluitenant raakte gewond
en hij kon ternauwernood uit zijn doorzeefde Curtiss springen die nauwelijks nog reageerde op zijn
stuurbewegingen.
Daarmee was de ellende voor Verry overigens niet afgelopen, want terwijl hij aan zijn parachute
neerdaalde werd hij prompt door Belgische militairen van op de grond beschoten. Ze hielden hem
duidelijk voor een Duitse vliegenier, maar gelukkig misten hun kogels doel. Pierre Verry kwam
uiteindelijk terecht in een gangetje tussen twee villa's in Brasschaat.
Toen hij weer wat bij zijn positieven kwam zag hij een Belgische soldaat die hem van vlakbij met een
pistool onder vuur hield. De Belgen hadden echter snel in de gaten dat het om een gewonde
geallieerde piloot ging en Verry werd via de hospitalen van Antwerpen en Gent naar Zuydcote in
Frankrijk afgevoerd.
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Intussen was de gehavende Groupe de Chasse I/4 terug in Mardyck geland. Een van de vier
toestellen was dermate toegetakeld dat het daar op een buiklanding uitdraaide. Vier vliegeniers, nl.
Kommandant Hertaut, Onderluitenant Verry, Onderluitenant Naudin en Sergeant Lacroix, werden
genoteerd als "non rentrés". Vrij snel bleek dat André Hertaut, de 35-jarige aanvoerder van GC I/4,
was omgekomen toen zijn Curtiss crashte bij Zoersel. Onderluitenant Naudin werd in het gevecht
waarbij Lacroix werd neergehaald, achtervolgd door drie Messerschmitts. Toen Naudin door een
salvo aan een bil werd verwond, probeerde hij het gevecht af te breken.
De Franse piloot had evenwel de grootste moeite om zijn belagers af te schudden. Op zeer lage
hoogte liet bovendien zijn motor het afweten. Naudin slaagde er uiteindelijk in zijn toestel in een veld
bij Stekene aan de grond te zetten. Hij werd, net als Verry, in eerste instantie naar het militaire
hospitaal van Antwerpen afgevoerd en zijn eenheid werd op de hoogte gebracht. Enkel het precieze
lot van Lacroix bleef lange tijd onduidelijk, hoewel zijn strijdmakkers zich niet veel illusies maakten.
In het voorjaar van 1941 werd er zo door het "Rood Kruis van België" een brief gestuurd naar het
gemeentebestuur van Wuustwezel op vraag van het Belgische Consulaat te Calais. Vanuit Frankrijk
was men immers op zoek naar het graf van sergeant Lacroix "gevallen op 12-5-1940 (sic) bij een
luchtgevecht te Wuustwezel op ongeveer 500 m van de baan Antwerpen-Breda." Ze zaten er evenwel
een 6-tal kilometer naast. De getroffen Curtiss H-75A van Lacroix was immers brandend neergestort
ten westen van Meer, bij de Blauwputten, tussen de Tolberg en het gehucht Maxburg. Een bondig
verslag van de gemeente geeft “Wijk E, ter streke de Blauwputten” aan, op grond van de kinderen
Goetschalckx. Het uur van de crash plaatsten ze rond 18.30u.

Een "onbekende Fransche vliegenier"
Men wist in Meer evenwel niet wie
de
omgekomen piloot
was. Fernand Lacroix was
overigens
één
van
11
gesneuvelde Franse vliegeniers
op die 11de mei 1940. Zijn
overlijden werd pas een dikke
maand later, op 17 juni 1940, op
het gemeentehuis te Meer
aangegeven door veldwachter
Victor Donckers en landbouwer
Jan Frans Vorselmans. Gezien de
toestand van het stoffelijke
overschot ging het om de aangifte
van “een onbekende persoon van
het mannelijk geslacht” , maar er
werden toch voldoende gegevens
genoteerd
om
een
latere
identificatie mogelijk te maken.
Twee dagen later werden ook de
Ortskommandant te Turnhout en
"'t officieel bureau voor inlichtingen
te Brussel" op de hoogte gebracht.

Naoorlogse groepsfoto van de Hoogstraatse familie Van Gestel bij het naamloze veldgraf van
Fernand Lacroix. Opvallend is dat het houten kruis de datum van 10 mei 1940 draagt en het verbogen
schroefblad dat op het graf ligt. (AFH, met dank aan Mia Van Gestel).
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Volgens een vragenlijst van het provinciebestuur die op 14 januari 1941 door de dienstdoende
burgemeester Jaak Brosens en gemeentesecretaris Jules Mertens werd ingevuld, verkoolde de piloot
in het wrak en werd hij ter plaatse begraven. Vreemd genoeg vermeldden zij een lege, tweede stoel in
de Curtiss.
Zij gingen er vanuit dat een mogelijke tweede inzittende was kunnen ontkomen. Dit type jager had
echter géén tweede zitplaats. De boordpapieren werden blijkbaar kort na de crash meegegeven aan
Franse grondtroepen die op de terugtocht waren vanuit Nederland. De wrakstukken van het
jachtvliegtuig werden “door de zorgen van ’t gemeentebestuur naar Turnhout gevoerd en afgeleverd
in de Kazerne”. Volgens Fons Sprangers uit Meer (°1928) heeft de gemeentesecretaris jarenlang een
immatriculatieplaatje van het vliegtuig bijgehouden. Jules Mertens vertelde zijn toenmalige klerk
eveneens dat het lichaam van Lacroix sterk was gekrompen, waarschijnlijk door de verzengende
vuurzee. Ook in latere correspondentie en in het proces verbaal van de ontgraving na de oorlog
verwijst men regelmatig naar de verhakkelde en zwaar verbrande toestand van het stoffelijke
overschot. In een van de brieven vroeg men zich te Meer zelfs af of men bij de berging nog wel iets
zal aantreffen.

Een Duitse aas
Het toestel van Fernand Lacroix werd vermoedelijk neergehaald door de Messerschmitt Bf 109
bestuurd door Leutnant Joachim Müncheberg
van Stab III/Jagdgeschwader 26 "Schlageter".
Deze officier claimde op 10 mei 1940 een
Franse Curtiss Hawk om 17.45 u (Duitse tijd)
ten noordoosten van Antwerpen.
Joachim Müncheberg werd geboren op 31
december 1918 in Friedrichshof (Kreis
Dramburg) in Pommern. Eind 1936 trad hij als
aspirant officier toe tot de infanterie, maar in
september 1938 stapte hij over naar de Luftwaffe. Kort voor het uitbreken van de oorlog
vond men hem in 10.(Nachtjagd)/JG 26. Voor
het einde van die maand werd hij adjudant bij
de derde Gruppe van het Geschwader.
Zijn eerste overwinning behaalde Müncheberg
op 7 november 1939 toen hij een Bristol
Blenheim van de Royal Air Force neerhaalde.
Tijdens de Blitzkrieg in 1940 schreef hij 8
overwinningen op zijn naam. Sergeant Lacroix
was mogelijk zijn zesde slachtoffer. Op 14
september 1940 kreeg Müncheberg het
prestigieuze Ridderkruis uitgereikt, na 20
overwinningen. Hij werd later ingezet boven de
Kanaalkust, het Middellandse Zeegebied,
Noord-Afrika en het Oostfront. Müncheberg
kreeg verschillende onderscheidingen, o.m. het
Eikenloof met Zwaarden bij het Ridderkruis,
maar werd tevens enkele malen neergehaald.
Op 1 oktober 1942 werd hij als Kommodore van
JG 77 naar Noord-Afrika overgeplaatst.
We hebben jammer genoeg geen foto van Sergeant Lacroix. Deze foto toont echter zijn overwinnaar,
Joachim Müncheberg, met de rang van majoor. Ook deze Duitse aas, met in totaal 135
overwinningen, zou de oorlog niet overleven. (met dank aan Luc Cox)
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Joachim Müncheberg sneuvelde op 23 maart 1943 bij Maknassy in Tunesië, met de rang van majoor.
Het was juist zijn 500e operationele vlucht toen hij in gevecht raakte met Amerikaanse Spitfires van
de 52nd Fighter Group. Er waren géén Duitse ooggetuigen van de laatste ogenblikken van de Majoor.
Mogelijk kwam hij om toen zijn Messcherschmitt Bf 109G fataal in botsing kwam met wrakstukken van
een Spitfire die hij net zelf had getroffen.
Jagdgeschwader 77 trok zich begin mei 1943 als laatste eenheid van de Luftwaffe terug uit NoordAfrika. Enkele dagen later volgde de massale overgave van het voormalige Afrikakorps. Het zou dan
nog twee jaar duren eer nazi-Duitsland helemaal op de knieën was gedwongen.

Epiloog
Het overlijden van Fernand Lacroix werd op 22 april 1942 ingeschreven te Aubervilliers. In de loop
van 1942 werd hem tevens postuum het Croix de Guerre en de Médaille Militaire verleend met de
volgende vermelding: "Jonge jachtvlieger, enthousiast en ijverig, met uitzicht op een schitterende
toekomst. Op 10 mei 1940, tijdens een zware confrontatie boven België met een vijand die superieur
in aantal was, heeft hij een Dornier 17 neergeschoten vooraleer hij zelf brandend werd neergehaald
terwijl hij zijn patrouilleleider beschermde. Een officiële overwinning."
Op 6 oktober 1949 werd het stoffelijke overschot van Fernand Lacroix in Meer opgehaald en
overgebracht naar een mortuarium in Sedan. In november werd hij van daar naar huis gevoerd.
Zijn graf bevindt zich thans op een erepark voor de slachtoffers van de oorlog 1939-1945 op het
gemeentelijke kerkhof aan de rue Charles Tillon. Opvallend is het gebogen propellerblad dat op zijn
tombe werd aangebracht. Aangezien dit ook op zijn veldgraf lag in Meer, is het waarschijnlijk dat de
bergingsploeg dit relict van zijn jachtvliegtuig heeft meegenomen naar Frankrijk en dat het uiteindelijk
werd verwerkt in zijn definitieve rustplaats. Zijn naam prijkt overigens ook op de lange lijst van lokale
slachtoffers op het monument dat zich eveneens op deze begraafplaats te Aubervilliers bevindt.

De huidige graftombe van Fernand Lacroix te Aubervilliers
(met dank aan Brahim Hedjem en Gérard Maline)
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Om dit artikel over een bijna vergeten oorlogslachtoffer af te ronden nog even dit. Ik keek toch een
beetje op van de reactie van Claude Fath, voorzitter van de geschiedkundige vereniging in
Aubervilliers, toen ik hem enkele weken geleden contacteerde voor dit artikel. In zijn brief stond
ondermeer het volgende: "De gesneuvelde militairen van 1940 hebben tot nu toe weinig mensen
geïnteresseerd. Het is natuurlijk zo dat de nederlagen niet glorieus zijn voor de verliezers". Was
Fernand Lacroix dan niet één van de eerste slachtoffers op weg naar een kostbare overwinning tegen
een onmenselijk regime?
Francis Huijbrechts, Werkgroep "Op het Oorlogspad"
Bronnen
1. Stadsarchief Hoogstraten
*Croix-Rouge Francaise: Recherche des morts et disparus de l’ Armee de l’Air
Fiche N° 126 – Belgique (12 Août 1941)
*Overlijdensregister Meer 1940
*Proces-verbaal van de ontgraving van Fernand Lacroix op 6 oktober 1949
2. Provinciearchief Antwerpen
*"Opgave der vliegtuigongevallen in de gemeente Meir sinds 10 mei 1940" d.d. 14 januari 1941
*Brief van Rood Kruis van België aan het gemeentebestuur van Wuustwezel d.d. 3 maart 1941
3. Archief Francis Huijbrechts
*Interview met Louis Van Hoeck (°1913 +2004) dd 3 april 1991
*Interview met Edmond Matthieu (°1924 +2004) dd 8 november 1995
*Interview met Fons Sprangers (°1928) dd 7 oktober 1999
*Kopie inschrijving overlijden Fernand Lacroix te Aubervilles op 2 april 1942, via Brahim Hedjem.
*Kopie inschrijving bevolkingsindex Aubervilliers 1936 van het gezin Lacroix, via Claude Fath.
*Kopie inschrijving overlijden te Aubervilliers op 2 april 1942, met dank aan Brahim Hedjem
*Groepsfoto van de familie Van Gestel bij het veldgraf van Lacroix, via Mia Van Gestel
*Foto huidige graf Fernand Lacroix te Auberviliers, via Gérard Maline
4. Archief Luc Cox
*Kopie oorlogsdagboek Groupe de Chasse I/4 (10-12 mei 1940)
*Kopie "Compte-rendu d'engagement du S/Lt. Verry" (11 mei 1940)
*Kopie "Compte-rendu d'engagement du S/Lt Naudin" (11 mei 1940)
*Foto Joachim Müncheberg
5. Publicaties
*Obermaier, E., "Ritterkreuzträger der Luftwaffe", Band I, Verlag Dieter Hoffmann
*Cornwell, P.D., "The battle of France then and now", After the Battle, 2007
6. Website
*www.anciens-aerodromes.com

Doorzetten, geduld en geloof in overleg loont
Net voor we deze nieuwsbrief in druk geven ontvangen we een “goednieuwsmail” van Stan
Geysen van de “Werkgroep trage wegen”. Stan ontving onderstaand bericht van Linda Stuer,
adjunct van de directeur van de Vlaamse overheid, Afdeling Binnenlands Bestuur Antwerpen:
“Naar aanleiding van mijn verzoek om op de hoogte te worden gehouden van de stand van
zaken heeft het stadsbestuur van Hoogstraten mij meegedeeld dat het college van
burgemeester en schepenen in zitting van 17 mei 2010 besloten heeft om buurtweg nummer
20 opnieuw open te stellen als wandelweg/trage weg, overeenkomstig het tracé zoals is
vastgelegd in de atlas der buurtwegen.”
De reactie van Stan Geysen: Het is ons na 5 jaar zwoegen, zweten, eindeloos vergaderen,
processie van Echternach, bijna depressies….eindelijk gelukt om het tweede deel van het
historische StipStappenpad weldra te heropenen. Haal alvast je wandelschoenen uit de kast !

Proficiat aan iedereen die zich ingezet heeft om dit succes te behalen.
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Najaarsuitstap

Nieuwsbrief vzw Erfgoed Hoogstraten, 7de jaargang nr. 26

zondag 17 oktober
Bezoek aan Leuven,
de eeuwenoude universiteitsstad met zijn rijk historisch patrimonium

Het grafmonument van Hertog Hendrik 1. Hij schonk de vrijheidrechten aan Hoogstraten
In het jaar van “800 jaar Hoogstraten “ kunnen we niet nalaten een bezoek te brengen aan het
grafmonument van de schenker van onze vrijheidsrechten in 1210. Hertog Hendrik 1 van Brabant
is voorgoed verbonden aan de hooggotische St. Pieterskerk waar we o.a. ook enkele topwerken
van de Vlaamse primitieven kunnen bewonderen zoals Het Laatste Avondmaal van Dirk Bouts.
Ook het stadhuis, één van de bekendste gotische stadhuizen ter wereld zal ons zowel aan de
buitenzijde als binnenin zeker boeien.
Tijdens de voorziene wandeling ontdekken we Leuven als middeleeuws handelscentrum met zijn
oude Markt, de Lakenhalle, het Tafelrond, het Groot begijnhof, de stadsomwalling uit de 12de
eeuw en enkele stadspoorten. De nieuwe architectuur van o.a. architect Henri Vandevelde krijgt
ook onze aandacht.
’s Middags nemen we onze lunch met een typisch streekgerecht.
Noteer de datum van zondag 17 oktober alvast in uw agenda. De bus en de stadsgidsen zijn
reeds besteld !
We maken er een topuitstap van !
In de volgende nieuwsbrief vindt u de betalingsmogelijkheid. Uw naam doorgeven kan nu reeds bij
josee.verbreuken@telenet.be
(Josee Verbreuken)
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Werkgroep monumenten
Nieuwsbrief vzw Erfgoed Hoogstraten, 7de jaargang nr. 26

Provincie vernietigt bouwvergunning

De bestendige deputatie vernietigde de bouwvergunning die het schepencollege afleverde om op
het perceel achter de kapel van O.L.Vrouw in den akker, rechts op de foto, een woning te bouwen

De bestendige deputatie vernietigde op 22 april de beslissing van het schepencollege
waarin ze een bouwvergunning afleverde aan de heer Tom Van den Eynde om een
woning te bouwen in het open landschap achter de kapel O.L.Vrouw in den akker, het
perceel grond rechts op de foto.
Na een aantal bezwaarschriften waaraan men geen gevolg gaf en een beroepsprocedure
tegen het slopen van de voormalige bakkerij Faes, waarop de deputatie niet inging, is dit
een opsteker voor de Werkgroep monumenten.
Wat vooraf ging
In essentie is het de derde bouwaanvraag van dezelfde personen op het zelfde perceel. De eerste
en de tweede bouwaanvraag werden ingediend op naam van Els Van Gils, Castelréweg 28, 2322
Hoogstraten, de derde op naam van Tom Van den Eynde, Meerleseweg 75/B1 te 2321
Hoogstraten. Op de bouwplannen opgemaakt door architect Wendy Van den Eynde staan beide
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personen als opdrachtgever vermeld. Volgens de bevolkingsregisters wonen beiden samen te
2390 Malle, Turnhoutsebaan 75.
-

Begin 2008 was er een eerste bouwaanvraag door mevrouw Els Van Gils. De
stedenbouwkundige ambtenaar van onze, op dit vlak ontvoogde, stadsbestuur formuleerde een
negatief advies. Volgens de ambtenaar creëerde men door te bouwen langs Withof, een
zijstraat van de Castelréweg, een tweede bouwlijn, wat volgens zijn advies, in strijd was met
een goede ruimtelijke ordening’.
Ook de Cel Onroerend Erfgoed formuleerde een negatief advies. In hun advies wees de Cel
Onroerend Erfgoed op de waarde van de site en de omgeving van de nabijgelegen kapel
O.L.V. in den akker, van het Withof, de voormalige norbertijnenpastorij, en van het nog zeer
open landschap.
Het schepencollege volgde de adviezen en leverde op 3 maart een weigering van de
stedenbouwkundige vergunning af.

-

Op 26 mei 2008 doet Els Van Gils een heraanvraag. Ook nu geeft de stedenbouwkundige
ambtenaar een negatief advies, maar volgt er op 2 juli 2008 een gunstig advies van de Cel
Onroerend Erfgoed. Als verantwoording geeft men de ligging buiten de ankerplaats ‘kasteel
van Hoogstraten’ aan.
Op 18 juli 2008 keurde het schepencollege de aanvraag goed. Tegen deze vergunning gaan
twee privépersonen en de Cel Onroerend Erfgoed in beroep. Het beroep van de Cel
Onroerend Erfgoed werd ingewilligd op 25 september 2008, waardoor de bouwvergunning
vervalt.

-

Op 6 november 2009 wordt er een nieuwe stedenbouwkundige vergunning aangevraagd door
de heer Tom Van den Eynde, die volgens een vermelding op de plannen van de architect
samen met mevrouw Els Van Gils opdrachtgever is.
Op 14 december 2009 laat de Cel Onroerend Erfgoed weten dat ze geen bezwaar maakt
tegen de bouwaanvraag.
Op 26 januari 2010 geeft de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar een negatief
advies aan het college
Op 1 februari legt het college dit advies naast zich neer en levert een bouwvergunning af.

Het zou ons te ver leiden om alle argumenten die onze vereniging formuleerde om haar
beroep te rechtvaardigen aan te halen. Erfgoed Hoogstraten was vooral verrast door het
positief advies dat de Cel Onroerend Erfgoed uitbracht, omdat er bij de derde aanvraag
geen essentiële wijzigingen aan het ontwerp en het volume van de te bouwen woning
aangebracht werden, waardoor de schade aan de omgeving en het landschap in elk van de
drie aanvragen even groot zou zijn.
Het positief advies van de Cel Onroerend Erfgoed bij deze derde bouwaanvraag beruste volgens
ons dan ook op een vergissing omdat er tussen begin 2008 en midden 2010 niets veranderd is aan
de hele site of de situatie ter plaatse.
Bij navraag verklaarde de Cel Onroerend Erfgoed dat ze de vergunning afleveren omdat “Onze
besluitvorming is genomen omdat we met onze beschermingszones (anderplaats, bescherming als
landschap en monument) onvoldoende rekening gehouden hadden met die omgeving”. Wat
meteen betekent dat men door deze vergunning te weigeren deze fout uit het verleden kan recht
zetten.
Voor Erfgoed Hoogstraten was er dan ook geen enkele reden waarom de bestendige
deputatie nu een ander advies zou uitbrengen dan het advies dat ze op 25 september 2008
formuleerde, als volgt:
“Het kleine gedeelte van de percelen waar de woning wordt voorzien ligt in woongebied. Rond de
kapel is reeds overwegend bebouwing aanwezig die geheel verdwijnt achter de aanwezige
groenschermen als men komt vanuit Withof. Deze bebouwing is gericht naar de Castelréweg en
omringen als het ware de kapel. De tuinen van deze woningen creëren de overgang naar het
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achterliggende agrarische gebied. Door op het gedeelte van het perceel dat nog in woongebied ligt
te bouwen, creëert men een tweede bouwstrook ten opzichte van de Castelréweg. Dit is vanuit
goede ruimtelijke ordening onaanvaardbaar.
De weg waarlangs de nieuwe woning wordt voorzien bedient enkel het achterliggende gebied. Het
is geenszins de bedoeling langs deze weg nog bijkomende bebouwing te voorzien. (…)
Het zicht vanuit de landbouwweg Withof is zowel landschappelijk als vanuit de belevingswaarde
naar de kapel toe enorm waardevol. De aanwezige zichtas versterkt de monumentale Barok kapel,
die historische, religieuze, en culturele waarde heeft. Withof vormt mede de verbinding tussen de
parochiekerk-kapel-akker-pastorij-watermolen-kasteel. Het bouwen van een ééngezinswoning aan
de rechterzijde hiervan zou de belevingswaarde van het aanwezige landschap en van de
toeristische wandeling tussen de bezienswaardigheden en de monumentale vista op de kapel
verstoren.”

De hoorzitting
Uiteindelijk dienen vijf instanties of personen een beroep in, waarvan er één wegens vormelijke
fouten onontvankelijk verklaard wordt. Tijdens de hoorzitting doet meester Gust Desmedt, die de
belangen van Tom Van den Eynde verdedigde, er alles aan om ook de andere beroepsdossiers
onontvankelijk te laten verklaren.
Er ontstaat een discussie tussen meester J & K Van Praet, de raadsman van Dries Horsten en
Pieter Bijnen, en Desmedt. De laatste is van mening dat de twee privaat personen geen
persoonlijk belang hebben in het dossier. Zijn vlieger gaat echter niet op omdat de wetgeving ter
zake recent gewijzigd is.
Meester Desmedt wil ook het beroep van Erfgoed Hoogstraten en van GROEN-HOOP
onontvankelijk laten verklaren. Zij stuurden, zoals wettelijk voorzien, een kopij van hun beroep aan
de bouwheer, die het schrijven echter niet ontvangen heeft omdat hij inmiddels verhuisd is.
Uiteraard gaat men ook daar niet op in, omdat Erfgoed Hoogstraten en de politieke fractie gedaan
hebben wat wettelijk moet, niet meer of niet minder.
Ondanks het feit dat zo’n hoorzitting normaal maar tien minuten mag duren, komt men pas na
meer dan een kwartier tot de kern van zaak. Meester Desmedt kan weinig inbrengen tegen de
verdediging van meester Van Praet en die van vzw Erfgoed Hoogstraten, die hun verdediging zelf
naar voor brengen.
Onze vereniging stelt vast dat de bouwheer enkele aanpassingen aan het ontwerp van de woning
doorgevoerd heeft, nadat twee eerdere bouwaanvragen geweigerd werden, maar dat deze niets
aan de essentie van de zaak veranderen.
Het gebruik van andere gevelsteen in combinatie met hout en andere kleine cosmetische ingrepen
kunnen, volgens Erfgoed Hoogstraten, geen reden zijn om de bouw van de woning nu wel toe te
staan. Wat Erfgoed Hoogstraten betreft blijven alle argumenten die de bestendige deputatie bij
haar beslissing op 25 september 2008 gebruikte om de bouwvergunning te weigeren overeind. Op
die locatie is geen plaats voor een dergelijk bouwvolume.

Wat nu
De bestendige deputatie volgt de argumenten van de personen en instanties die beroep
aantekenden en formuleert volgende conclusie:
“De aanvraag is principieel in overeenstemming met de planologische bestemming en met
de decretale en reglementaire bepalingen. De aanvraag kan vanuit het oogpunt van de
goede ruimtelijke ordening niet worden aanvaard”
Er mag dus niet gebouwd worden achter de kapel. Maar, de bouwheer kan tegen deze beslissing
van de bestendige deputatie in beroep gaan bij de Raad voor Vergunningenbetwisting en heeft
ook het recht om een nieuwe (vierde) bouwaanvraag in te dienen. Wij hopen dat het stil wordt op
den akker. (Frans Horsten)
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Bezwaar tegen de bouw van een mega serre bij de kolonie
Erfgoed Hoogstraten diende een bezwaar in tegen de bouw van een gigantische serre in de
schaduw van het als landschap beschermde domein van Wortel-kolonie.

Als het van de firma Basterca afhangt komt er naast deze dreef van Wortel-kolonie een verharde weg. Het
wordt dan de toegangsweg naar een gigantisch grote serre, waarvan de schaduw op het beschermde
landschap van de kolonie valt. Geen voorbeeld van goede ruimtelijke ordening.

De firma Basterca, Polder 10 te wortel wil in de omgeving van de reeds bestaande serre, een
nieuwe serre bouwen van maar liefst 15.000 m² groot: 80 meter breed, 182 meter lang en bijna 8
meter hoog. Bij de serre komt een loods van 20 x 20 meter en een gebouw van 24 x 11 meter en 6
hoog, met 11 kleine studio’s voor de huisvesting van seizoensarbeiders.
Glastuinbouw is nu eenmaal een belangrijke economische activiteit in de regio, maar de ligging
van zo’n groot complex is uitgerekend op die plaats wel bijzonder ongelukkig. De fundamenten van
het gebouw raken, bij manier van spreken, de als landschap beschermde kolonie. Het verkeer van
en naar het tuinbouwcomplex moet langs de Grote Plaats, via de smalle gevaarlijke weg bij Het
Meuleken en tenslotte over een nieuw aan te leggen weg, evenwijdig aan een bestaande dreef van
de kolonie. Dichter bij de kolonie kan niet.
Op het moment dat de Nederlandse en Belgische kolonies ijveren om de voormalige
landbouwkolonies een plaats te geven op de lijst van het Werelderfgoed, zou het een bijzonder
slecht signaal zijn om de bouw van zo’n complex, dat aanleunt tegen de kolonie, toe te laten. (fh)
Uit goede bron vernemen we dat het college oren heeft naar onze bezwaren en rekening wil
houden met onze bezorgdheid, die we delen met andere actoren die zich inzetten voor het
behoud van het unieke landschap van Wortel-kolonie. Het bestuur plant op korte termijn
een overleg met het provincie en de andere betrokkenen.
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Uit de Stedelijke Werkgroep Bouwkundig Erfgoed
Hoogstraten staat in Vlaanderen model met restauratie- en herbestemmingsprojecten zoals het
begijnhof, de voormalige landloperskolonie en, meer recent, de herbestemming van de kloostersite
in Meer.
En toch werden er sinds de uitgave van het boek “Bouwen door de eeuwen heen, kanton
Hoogstraten”, al 38 beeldbepalende gebouwen gesloopt en allicht nog meer verminkt. De bouw
van appartementen was in en van een ernstig erfgoedbeleid was er geen sprake. Daarom drong
Erfgoed Hoogstraten er tijdens de vorige legislatuur al op aan om de sloop te stoppen en eindelijk
werk te maken van een erfgoedbeleid die naam waardig.
Hoogstraten stond bij de Cel Onroerend erfgoed op de zwarte lijst. Wanneer het om beschermde
monumenten gaat moest men hen wel volgen, maar hun niet bindende adviezen voor de andere
beeldbepalende gebouwen werden systematisch zonder gevolg geklasseerd. De CD&V-fractie, die
toen in de oppositie zat, gaf ook kritiek op de gang van zaken en was, eenmaal baas in huis,
moreel verplicht om in te gaan op de vraag van onze vereniging om eindelijk stappen te zetten
naar een beter erfgoedbeleid.

Een Stedelijke werkgroep
Dit streven werd opgenomen in het beleidsplan van de huidige meerderheid en begin 2008 werd
men het eens over de samenstelling van een ”Stedelijke Werkgroep Bouwkundig Erfgoed”. Die
werkgroep is alsvolgt samengesteld:
• Jos Martens, schepen bevoegd voor Openbare werken en Ward Baets, schepen bevoegd voor
Ruimtelijke ordening;
• Gunter Gonnissen, voorzitter van GECORO (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke ordening)
en May Van Bavel, gemeenteraadslid en voorzitter van de commissie Ruimtelijke ordening;
• Fons Fransen, stedenbouwkundig ambtenaar en Ann Embrechts, planologe van de stad;
• Gust Kinschots en Veerle Beernaert als afgevaardigden van de Culturraad;
• En Benedikte Dewaele en Frans Horsten als afgevaardigden van de vzw Erfgoed Hoogstraten.

Een groeiproces
Twee jaar en een tiental vergaderingen later stellen we vast dat elk van de leden afzonderlijk en de
groep in zijn geheel een enorme evolutie heeft doorgemaakt. Aanvankelijk werd er enkel over
monumenten, beeldbepalende woningen en het ‘probleem’ van de panden opgenomen in het boek
‘Bouwen door de eeuwen’ heen gesproken. Begrippen als ruimtelijke ordening en stedenbouw
mochten als het ware niet uitgesproken worden.
Gaandeweg gingen alle leden van de werkgroep inzien dat erfgoed alles te maken heeft met
ruimtelijke ordening en omgekeerd. Door voorbeelden van monumentenbeleid in andere steden en
gemeenten en de vertaling ervan naar Hoogstraten, zag men erfgoed plots in het groter geheel
van ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling.
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De vergaderingen van de grote groep werden in een kleinere werkgroep voorbereid. Die groep met
Veerle Beernaert, Benedikte Dewaele, Frans Horsten en Ann Embrechts liet zich, waar dat
wenselijk was, bijstaan door een medewerker van de Vlaamse Bouwmeester gespecialiseerd in
erfgoed en een afgevaardigde van het Vlaams Instituut Voor Onroerend Erfgoed (VIOE).
En, langzaam maar zeker, groeide het vertrouwen en besliste men om naar het college te stappen
met een aantal maatregelen op korte termijn en het voorstel om een studiebureau de opdracht te
geven om concrete beleidsopties uit te schrijven op de maat van Hoogstraten, zoals dat gebeurde
voor steden zoals Ronse, Oostende en zoveel anderen.

Tijdelijke maatregelen genomen door het schepencollege
Op 15 februari besliste het college van burgemeester en schepenen dat in de toekomst elke
stedenbouwkundige vergunning voor het slopen van een gebouw opgenomen in de vastgestelde
lijst of in de publicatie ‘Bouwen door de eeuwen heen’ moet gepaard gaan met de plannen voor het
nieuw op te richten gebouw.
Verder zal iedere aanvraag tot een stedenbouwkundige vergunning van een gebouw uit de
vastgestelde lijst of de publicatie Bouwen door de eeuwen heen, beoordeeld worden op zijn
gebruikswaarde, de culturele en/of historische waarde en de locuswaarde of het gebouw in zijn
omgeving.
Dit is een systeem van werken beschreven we uitvoerig in onze Nieuwsbrief van april 2009 als
volgt:

De GEBRUIKSWAARDE vertrekt van de bestaande toestand en de wensen of de plannen van de
eigenaar. Hier stelt men zich de vraag in hoeverre het gebouw in zijn bestaande toestand kan
beantwoorden aan de actuele gebruiksvragen. Die gebruikswaarde zal voor een zelfde gebouw
verschillen van gebruiker tot gebruiker. Hier zullen ook economische aspecten aan bod komen. Bij
de afweging wordt ook rekening gehouden met de bouwfysische toestand van het gebouw en de
functionele draagkracht ervan.
De CULTURELE WAARDE heeft te maken met de strikte kunsthistorische of monumentenwaarde
of wordt zichtbaar als we vaststellen dat het gebouw een getuige is van het verhaal of de identiteit
van de stad.
Het GEBOUW IN ZIJN OMGEVING heeft te maken met de mate waarin een gebouw de structuur
van de stad of het dorp ondersteunt of een bepalend deel is van een groter kwalitatief geheel. Bij
de beoordeling zal men ook rekening houden met de structuur en het schaalniveau van het geheel.
De coördinatie van de bovenstaande adviezen gebeurt door de dienst ruimtelijke ordening die
advies vraagt aan de diensten van het museum.

Procedure tot aanstelling van een studiebureau
Op 26 april keurde de gemeenteraad op voorstel van het schepencollege de procedure tot
aanstelling van een studiebureau goed, dat de opdracht krijgt om een voorstel van erfgoedbeleid
op maat van Hoogstraten uit te werken.
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In een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking worden een zevental bureaus met
ervaring in de erfgoedsector aangeschreven om, aan de hand van een lastenkohier opgemaakt
door de werkgroep, een voorstel van aanpak en een prijsofferte in te dienen.
In zo’n onderhandelingsprocedure komen de verschillende kandidaten zich voorstellen en worden
ze beoordeeld op een aantal op voorhand bepaalde criteria, waarvan het ereloon er maar één en
van ondergeschikt belang is. Het belangrijkste criteria is de kwaliteit van de visie op de opdracht en
de uitgangspunten voor de ruimtelijke aanpak is en verder de voorgestelde werkmethode voor de
uitwerking van de opdracht.
Onder de benaming “Hoogstraten:

erfgoed en ontwikkeling”,

opmaak van een beoordelings- en procedurematrix voor het bouwkundig erfgoed te
Hoogstraten ontvingen de kandidaten een lastenkohier, waaruit we de context en de
doelstellingen van de opdracht overnemen:
Context van de opdracht
Vooral de laatste jaren kent Hoogstraten een groot aantal stedenbouwkundige vernieuwingen,
maar vernieuwing kan ook vernietiging zijn. Bij de stadsontwikkeling, renovatie of verbouwing werd
al te dikwijls te weinig rekening gehouden met historisch waardevol erfgoed als belangrijke pijler
om de identiteit van de stad en het platteland te versterken.
De overtuiging leeft dat deze stedenbouwkundige vernieuwing noodzakelijk is voor de toekomst,
maar ook moet aanknopen met de geschiedenis van de stad. Via BPA’s en RUP’s werden
beperkingen opgelegd qua bouwhoogte e.d., maar deze zijn niet afdoende om het bouwkundig
erfgoed daadwerkelijk in rekening te nemen. Intussen werden diverse beschermende maatregelen
getroffen door de hogere overheid, door panden te beschermen als monument, de bescherming
van landschappen en dorpsgezichten. Op stedelijk niveau werd de werkgroep Bouwkundig
Erfgoed opgericht die de opdracht kreeg om te zoeken naar mogelijkheden om binnen de
ontwikkeling van de stad respect op te brengen voor de bouwkundige getuigen van haar historisch
verleden.
De stad beoogt dan tevens ook een ‘actiegericht plan’ te ontwikkelen waarbij de stadsvernieuwing
– zowel in termen van restauratie, renovatie en (ver)nieuwbouw – kan plaatsvinden op basis van
de sporen van het verleden en de erkenning van hun waarde en betekenis en op die manier streeft
naar het ontwikkelen van een eigentijdse, duurzame en kwalitatieve omgeving, waarbij men
rekening houdt met de economische belangen van het handelscentrum, naast het meer landelijk
karakter van de deeldorpen. De stad verwacht dan ook van de studie dat een visie wordt
ontwikkeld van de wijze waarop het handelscentrum zich in de toekomst verder kan uitbouwen met
het oog op de toekomst maar met respect en integratie van het verleden.
De betekenis van het streven naar duurzame en kwaliteit ligt in het beschouwen van de
stadsvernieuwing als een substantie en als een motor van cultuur en handel. Wie de toekomst
voorbeeldig vorm en inhoud wil geven kan het verleden niet verloochenen.
Doelstellingen van de opdracht
•

Het uitdiepen en verder ontwikkelen van de bouwkundige toekomstvisie van Hoogstraten,
rekening houdend met een onderbouwde/gefundeerde visie op het bouwkundig erfgoed, op
basis waarvan het stadsbestuur een erfgoedbeleid kan voeren.

•

Hoogstraten wil beschikken over een methodiek voor stedenbouwkundige doeleinden waarbij
de geïnventariseerde gebouwen op een eenvoudige en objectieve wijze kunnen beoordeeld
worden in functie van ontwikkeling en/of behoud.

•

Ontwikkelingsmogelijkheden van het handelscentrum vrijwaren/definiëren in relatie tot het
bouwkundig erfgoed.

•

Ontwikkelen van een visie met betrekking tot het handelscentrum en de voorwaarden
definiëren voor de uitbouw van het handelscentrum in de toekomst.
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De kandidaten worden een van de volgende weken gehoord. Als de procedure van aanstelling
normaal verloopt kunnen ze in augustus aan de slag. (Frans Horsten)
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Actualiseren van de inventaris bouwkundig erfgoed
Het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed (VIOE)
wil de inventaris van ons bouwkundig erfgoed,
opgenomen in het boek “Bouwen door de eeuwen
heen” actualiseren en aanvullen waar dat nodig is.
Het VIOE doet daarvoor een beroep op de vzw
Erfgoed Hoogstraten.
Waar gaat het om
In de jaren ’90 maakte de Cel Onroerend Erfgoed
(toen Monumenten & Landschappen) een inventaris
van de meest waardevolle, al of niet als monument
beschermde, gebouwen in groot Hoogstraten.
Die inventaris werd in 2002 in boekvorm uitgegeven,
maar de ‘lijst’ kreeg pas een juridisch bindend
karakter bij de zogenaamde “vastlegging” op 14
september 2009 door de administrateur-generaal van
het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed.
Het VIOE wil de lijst nu actualiseren omdat er een
behoorlijk aantal gebouwen intussen gesloopt of sterk
verbouwd zijn. Er zijn ook gebouwen die in het boek
voorkomen en niet op de lijst van het VIOE staan en
omgekeerd. Tenslotte wil het VIOE op iets langere
termijn gebouwen, die men in de jaren ’90 over het
hoofd zag, aan de lijst toevoegen.
Wandelen door elke straat, stil staan bij elke woning
Na een oproep in De Hoogstraatse Maand dienden er zich enkele mensen aan die ons willen
helpen bij de controle van de gebouwen opgenomen in het boek ‘Bouwen door de eeuwen heen’.
Het wordt een wandeling door alle straten van elk van deeldorp met aandacht alle beeldbepalende
gebouwen, ook deze die, voor ons onduidelijke redenen, geen plaats kregen in het boek ook al zijn
ze vaak historisch en architecturaal van grote waarde.
Wij maakten voor elk gebouw of groepen gebouwen een fiche met de foto en de beschrijving zoals
die opgenomen is het boek. Samen met een afpuntlijst is dit een bruikbaar instrument om de
gebouwen te controleren.
Voor Hoogstraten worden er 307 gebouwen (huisnummers) vermeld in het boek, voor Meerle 99,
voor Meer 71, voor Wortel 64 en voor Minderhout 40. Het aantal fiches ligt gevoelig lager omdat
het vaak gaat om groepen gebouwen (zoals het Hoefijzer) of gebouwen met twee of meer
wooneenheden onder één dak. Wanneer we dit schrijven zijn de deeldorpen Wortel en Meerle

24

Erfgoed Hoogstraten – Nieuwsbrief juni 2010
afgewerkt. Bij zo’n controle valt het pas op hoe veel mooie, vaak eenvoudige woningen er staan
waaraan je zo vaak achteloos voorbij loopt. (Frans Horsten)

Vivat Hooghstraeten
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“Vivat Hoogstraeten “ , een succes, ook voor de kinderen !
Om zoveel mogelijk Hoogstraatse kinderen te betrekken bij de historische kampementen in het
feestweekend van april heeft Erfgoed reeds in januari de stadsgidsen gecontacteerd. Na een
vruchtbaar gesprek wordt er beslist om vooraf in de klassen van alle Hoogstraatse scholen de
verschillende periodes uit de Hoogstraatse geschiedenis te gaan voorstellen. De scholen
werden uitgenodigd om hierop in te gaan, wat ook massaal gebeurde. Er werd hen vooraf van
elke periode een uitgebreide informatiebrochure bezorgd zodat de leerkrachten geen tijd in
opzoekwerk moesten steken. Met een poster, flyers, foto’s, zelfs iemand met een powerpointpresentatie trokken verschillende gidsen naar de ingeschreven klassen.
Elke betrokken gids kwam er enthousiast van terug, de kinderen waren geboeid, ze stelden
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