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nieuwsbrief september 2010
Erfgoed Hoogstraten, Leemstraat 9b, 2320 Hoogstraten, arrondissement Turnhout

erfgoed hoogstraten
Beste leden
De zomer loopt stilaan op zijn einde. Boekentassen worden klaargezet, collega’s op het werk
keren één voor één terug en ook het verenigingsleven komt weer op gang. Zo ook voor onze
erfgoedvereniging en, zoals u weet, staat dat garant voor een goed gevuld programma. Deze
nieuwsbrief bericht u dan ook graag over de lopende en komende projecten en plannen.
Eerst en vooral kunnen we u met gepaste trots een volgende editie van de uitreiking van de
jaarlijkse erfgoedprijs aankondigen. Het feit dat we nog steeds panden met erfgoedwaarde
kunnen lauweren maakt ons als erfgoedvereniging uiteraard bijzonder gelukkig. We nodigen u dan
ook graag uit op de plechtige uitreiking, in aanwezigheid van burgemeester en schepenen, op 12
september 2010 in zaal de Welgezinde. U leest er verder meer over.
Dan is er als vanouds onze jaarlijkse najaarsuitstap, die in dit feestjaar richting Leuven gaat. José
Verbreuken, onze erfgoedgids bij uitstek, vertelt er u graag meer over.
Onze werkgroep ‘Trage Wegen’ heeft weer een mooi succes behaald! Het tweede deel van het
StipStappepad krijgt poortjes en zal dus binnenkort te bewandelen zijn. Stan Geysen heeft er een
mooi stukje over geschreven. Geniet van dit relaas en besef vooral dat dit resultaat er gekomen is
door de volgehouden moed en de immense volharding die de mensen van deze werkgroep
hebben getoond. We zijn er hen zeer dankbaar voor. Zij vechten (en spijtig genoeg ook al te vaak
tegen de bierkaai) voor elke meter Trage Weg op Hoogstraats grondgebied. Laten we het hen nog
eens duidelijk zeggen: de vele, blije gezichten van de fietsende en wandelende mensen op deze
wegen vormen het mooiste eerbetoon voor jullie, harde werkers. Doe zo voort want jullie vechten
uiteindelijk voor de leefbaarheid van deze stad waar ook ouderen en kinderen op veilige wijze naar
en van het centrum moeten kunnen fietsen en wandelen.
In de reeks over WOII neemt Francis Huijbrechts ons mee in dit spannende vervolgverhaal. Met
de werkgroep ‘Op het oorlogspad’ zijn er door Francis en zijn medewerkers heel wat getuigenissen
opgetekend. Gelukkig maar, want de laatste ervaringsdeskundigen vallen één voor één weg. Door
hun verhaal te reconstrueren kan u als het ware meegenomen worden in de dagdagelijkse
afwikkelingen tijdens deze turbulente periode die ons land en meer specifiek onze stad kenden.
Soms moeten we u helaas ook droevig nieuws melden. Over het onverwacht overlijden van Hans
Snel van Meerseldreef heeft Frans Horsten een stukje geschreven. Frans was nauw betrokken bij
het restauratieproces van de Molen en heeft Hans en Ans op die manier goed leren kennen.
En last but not least kon het boven de doopvont houden van ons nieuwe erfgoedboek in dit
feestelijk jaar van 800 jaar Hoogstraatse geschiedenis natuurlijk niet uitblijven. Onze immer
gemotiveerde historicus Piet Van Deun is weer in de pen gekropen en is er samen met enkele
collega’s opnieuw in geslaagd een mooi stuk van onze eigen geschiedenis te belichten. Nog even
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wachten en dan kan dit boek aangeschaft worden via de gebruikelijke kanalen (een mooi
eindejaargeschenk, toch?).
Toch nog even melden dat u ook via e-mail op de hoogte wordt gehouden of herinnerd aan onze
activiteiten. Als uw e-mail adres nog niet bij ons bekend is kan u dit alsnog laten weten via
pietvandeun@scarlet.be . Absoluut aan te raden.
Alvast veel leesplezier toegewenst!
Sonia Van Coillie
Voorzitster

VANAF BEGIN NOVEMBER VERKRIJGBAAR:
HET NIEUWE JAARBOEK ERFGOED HOOGSTRATEN 2010-2011
•
•
•
•

“Bestuurlijke collaboratie en radicale confrontatie met de lokale gemeenschap in
Hoogstraten (1940-1944)” door Ingrid De leus
“Van transit tot periferie? Hoogstraten, 1550 – 1885” door Wouter Rombauts
“Johannes Petrus Eeltiens (1791-1860) en zijn dagboeken (1817-1845) - Een aanzet tot
een familiegeschiedenis in het grensgebied” door Leslie Brosens
“Het poorterschap in de Vrijheid Hoogstraten van de late middeleeuwen tot het einde van
de 18de eeuw” door Piet Van Deun

Twee hoofdpersonages in ons volgend jaarboek: oorlogsburgemeester Piet Gommers en het Joannes Petrus Eeltiens
(doodsprentje)
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Erfgoedprijzen 2010

Nieuwsbrief vzw Erfgoed Hoogstraten, 7 de jaargang nr. 27

Zondag 12 september om 14.30 uur
Dit jaar reikt de Werkgroep monumenten voor het zevende opeenvolgende jaar, haar jaarlijkse
erfgoedprijzen uit. Aanvankelijk werd de erfgoedprijs uitgereikt aan goed gerenoveerde
beeldbepalende woningen, zonder dat er een bepaald thema aan bod kwam. Drie jaar en een
grondige evaluatie later, maakte men de selectie op een andere manier. Vanaf 2007 koos de
werkgroep ervoor om elk jaar aandacht te vragen voor een welbepaald type woningen of
woningen uit een of enkele straten. Het leek een betere optie. Bij zo’n selectie kon de werkgroep
ook (noch) niet gerenoveerde maar op zich waardevolle woningen, onder de aandacht brengen.
Meer zelfs. Vaak waren de eigenaars verrast van de selectie van hun woning en werden ze pas
dan bewust van erfgoedwaarde ervan.
Dit jaar wil de “Werkgroep monumenten” aandacht vragen voor een aantal beeldbepalende
woningen uit de jaren ’30: het Interbellum of de Nieuwe zakelijkheid zoals u wil. Op het moment
dat we dit schrijven legt de “Werkgroep Monumenten” de laatste hand aan de selectie van een
vijftiental goede voorbeelden uit de verschillende deeldorpen. Voorwaar geen gemakkelijke klus,
als je weet dat er bij de eerste voorlopige selectie een vijftigtal foto’s van woningen op tafel lagen.
We houden eraan u uit te nodigen op de uitreiking van de Erfgoedprijzen op
monumentenzondag 12 september om 14.30 in zaal De Welgezinde van het administratief
centrum. (Frans Horsten)

De ‘woning Bastiaens’ langs de Van Aertselaarstraat is slechts één voorbeeld van beeldbepalende architectuur uit de
jaren ’30 in Hoogstraten.
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Najaarsuitstap naar Leuven
Nieuwsbrief vzw Erfgoed Hoogstraten, 7 de jaargang nr. 27

Zondag 17 oktober
De eeuwenoude universiteitsstad met zijn rijk historisch patrimonium!
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. Hendrik 1, eerste hertog 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.

Programma:
Voormiddag: Wandeling o.l.v. een gids met als thema “Middeleeuwse stad”.
De Oude Markt, de Lakenhalle, de St. Pieterskerk, het Stadhuis en het Tafelrond zijn stille
getuigen van het vroegere belangrijke handelscentrum. Het sprookjesachtige Groot Begijnhof, een
stuk stadsomwalling uit de 12de eeuw, enkele stadspoorten maken de voormiddag meer dan
gevuld.
12.30 u. Lunch met soep, gambrinusrib (streekgerecht), dessert.
14.00 u. Bezoek met gids in het stadhuis en in de St. Pieterskerk met schatkamer, wandeling langs
het nieuwe museum M naar de recente gebouwen in de stationsomgeving.
17.30 u. Vertrek terug naar Hoogstraten.
Iets meer over Leuven
Leuven vormt de grens tussen het Hageland en de Leemstreek, de stad is grotendeels gelegen in
de vallei van de Dijle binnen de Middeleeuwse wallen, deze vormen nu de Ringlaan. In het oude
België hield de Dijle de stammen van de Nerviërs en de Eburonen uiteen. Na de Romeinse val
vormde deze rivier de natuurlijke grens tussen de “civitas Nerviorum” en de civitas Tungrorum”. De
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kerk nam in de vroeg-christelijke tijd deze indeling over, waardoor de streek van Leuven tot de 16de
eeuw over de twee bisdommen Kamerijk en Luik opgesplitst lag. De naam Leuven duikt pas op als
de Vikingen op het einde van de 9de eeuw het verbrokkelde rijk van Karel de Grote komen
plunderen. Met hun snekken voeren ze de Dijle op, tot bij de oude burcht bij “Luuanium”. Daar
werden ze voorgoed in 891 verslagen door de Duitse koning Arnulf van Karinthië. Lambert I met
de baard maakte van Leuven de hoofdplaats van Brabant. Het kleine graafschap Leuven werd de
bakermat van het hertogdom Brabant. Het graafschap Brussel werd toegevoegd en de
gebiedsuitbreiding nam nog toe. Leuven werd een hertogdom in de 12de eeuw onder Hendrik I. Het
markgraafschap Antwerpen dat zich uitstrekte tot het huidige Nederlandse Noord-Brabant kwam
erbij. De ambitieuze Hendrik I, (1165 – 1235), had enkel nog de Duitse keizer als superieure vorst.
De eenmaking van Brabant was gerealiseerd.

Leuven beleefde een hoge bloei door haar gunstige ligging op de handelsweg Brugge – Keulen,
ook dank zij de lakennijverheid. De hertogen Wenceslas van Luxemburg en Joanna van Brabant
hielden er hun Blijde Inkomst in 1356. In 1425 stichtte Jan IV van Brabant de universiteit die in de
16de eeuw uitgroeide tot een intellectueel centrum met Europese faam. Leuven is ook verbonden
met Erasmus, de Nederlandse monnik, de theoloog, de “ prins van de humanisten “ genoemd, de
auteur van “ De lof der zotheid “. Erasmus vestigde zich in Leuven van 1517 tot 1521, hij doceerde
er aan de universiteit en was ook raadsheer van keizer Karel. Erasmus correspondeerde met meer
dan 500 mensen uit de politieke en filosofische wereld. (José Verbreuken)

Praktisch:
Leden van Erfgoed Hoogstraten betalen 40 € niet-leden 43 €
Inschrijven bij josee.verbreuken@telenet.be , tel. 03-3145633 en door overschrijven van het
bedrag op reknr. 646-2206140-83 van vzw Erfgoed Hoogstraten met vermelding reis Leuven
ten laatste 6 oktober.
In de prijs is begrepen: de busreis, de gidsen en de lunch.
Vertrek aan de Pax in Hoogstraten zondag 17 okt. om 8 uur.
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Op het oorlogspad
Nieuwsbrief vzw Erfgoed Hoogstraten, 7 de jaargang nr. 27

70 JAAR GELEDEN (2)
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.

Op de dool met de CRAB's
Rekruten voor de vorige oorlog
Een van de maatregelen die door de Belgische regering werd geactiveerd op het moment van de
Duitse invasie in 1940 was het oproepen van de zogenaamde rekruteringsreserve. Men ging er
immers van uit dat men, net als tijdens de Eerste Wereldoorlog, met de hulp van de geallieerden
de Duitsers wel ergens op Belgisch grondgebied tot staan kon brengen. Als het front was
gestabiliseerd, moest er een reserve zijn waaruit het leger kon putten om de rangen op peil te
houden. Daarom werden op 10 mei 1940 al de jongemannen opgeroepen tussen 16 en 35 jaar die in
aanmerking kwamen voor militaire dienst, maar die ze om allerlei redenen (nog) niet hadden vervuld.
Via de radio, affiches of de lokale politieagent of veldwachter vernamen zij dat ze zich naar bepaalde
verzamelpunten moesten begeven. De toekomstige militairen zouden worden ondergebracht in een
zogenaamd Centre de Recrutement de l' Armée Belge, waarschijnlijk in Frankrijk, waar ze in alle rust
aan een opleiding zouden beginnen. Een mooie theorie die evenwel snel werd ingehaald door de
Blitzkrieg. Al van in het begin liep het behoorlijk fout. In de verzamelcentra waren er nauwelijks
maatregelen getroffen om de stroom rekruten op te vangen en te begeleiden. Het ging om liefst
driehonderdduizend mannen die later werden aangeduid met het acroniem CRAB's. Voor de
fusiegemeente Hoogstraten zijn geen concrete cijfers bekend, maar we kunnen er van uit gaan dat er
in onze dorpen toch vele tientallen jongeren, mogelijk enkele honderden aan de oproep gehoor
hebben gegeven.
Naar Eeklo
De jongemannen uit de Noorderkempen moesten zich zo snel mogelijk en met eigen middelen naar
het Oost-Vlaamse Eeklo begeven. Daarbij moest er duchtig worden geïmproviseerd. Gelukkig konden
vele van deze jongens - die vaak nog maar amper buiten hun geboortestreek waren geweest terugvallen op kameraden. Hier en daar namen al wat oudere opgeroepenen, leraars of leiders van
de Scouts of de Kajotters hen onder hun vleugels. De vele ongeruste ouders konden niet veel meer
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doen dan een bundeltje maken met wat mondvoorraad en kleren en hun jongens wat van de
spaarcenten toestoppen.
Het gros van de CRAB’s waren scholieren, studenten, leerjongens of boerenknechten jonger dan 20,
maar er waren er ook andere. Een van de oudste vertrekkers in onze regio was waarschijnlijk de 32jarige John Brosens, die kort voordien leraar was benoemd op de Gewestelijke Vakschool1. Hij vertrok
per fiets uit Hoogstraten nadat hij eerst als vrijwilliger van de brandweer had geholpen bij de berging
van slachtoffers na het bombardement op Minderhout op 11 mei. Als introductie op de oorlog kon dat
al tellen.
Een van de adolescenten die in aanmerking kwam voor de rekruteringsreserve was de toen 17-jarige
Leon Oomen uit de Vrijheid in Hoogstraten2:
"Er werd aangeplakt dat de jonge mannen naar Eeklo moesten vertrekken en als je niet ging
zou je als deserteur worden beschouwd. Wij waren eigenlijk niet zo benauwd van die oorlog of om
soldaat te worden...ik in ieder geval toch niet. We hadden er gewoon géén benul van. Dat we
waarschijnlijk in Frankrijk zouden terechtkomen, vonden we ook niet zo erg. We zouden daar immers
ver achter de linies zitten. Het draaide wel anders uit! Onze groep telde een man of tien, vijftien van
de Studentenbond: Jozef, Edgar en Albert Brosens, Sooi Fockaert, mijn broer René,.... Er waren twee
professoren bij van het Seminarie, onder andere Eerwaarde Heer Vertruyen die eveneens was
opgeroepen. Karel van Delm was toen nog maar net 16 jaar maar hij moest ook mee.
Op 11 mei bracht Jaak Swaegers ons met een vrachtwagen naar de vaart in Rijkevorsel. We
gingen te voet over de brug en namen aan de andere kant de stoomtram. In Schilde werden we door
Duitse vliegtuigen beschoten en we doken in de sloot. Naar het schijnt is daar toen een jongen van
Beerse gedood maar dat heb ik niet gezien. De schrik zat er daarna wel in. Met de tram geraakten we
tot in Zurenborg. Vandaar te voet naar het Centraal Station in Antwerpen en dan met de trein verder
naar Eeklo. Onderweg lag een Belgisch jachtvliegtuig dat helemaal aan flarden was geschoten."
De 16-jarige Fons Geysen van "De Meiren" uit Hoogstraten had de 10de mei 's morgens wel
vliegtuigen horen overkomen, maar het werk op de boerderij moest doorgaan en daarom was hij met
de kar musterd (sprokkelhout) gaan ophalen bij de Hees. Toen Fons terug thuis kwam, hoorde hij
echter van zijn vader dat hij de volgende dag moest "gaan vluchten". Met een paar streekgenoten,
zoals Jan Verheyen van de Kluis en Jef Quirijnen van de Loenhoutsebaan, probeerde Fons dus op 11
mei met een vrachtwagen - opnieuw van veekoopman Swaegers - naar Antwerpen te geraken, waar
ze een trein zouden nemen naar Gent. Door overkomende vliegtuigen hadden ze nogal wat
oponthoud en uiteindelijk kwamen ze pas 's avonds laat in Gent aan. Daar brachten ze de eerste
nacht van huis door in de zetels van een cinémazaal. De volgende ochtend geraakten ook zij in
Eeklo, waar weinig aan opvang was voorbereid. Heel wat van de toegestroomde jongelui werden er
zo goed en zo kwaad mogelijk verspreid over burgerhuizen en boerderijen3:
"Gelukkig had ik wat proviand meegenomen. Ik had een droge worst van thuis meegebracht,
die kon je vrij lang bewaren. Je kon om te beginnen al niet te veel meesleuren en bovendien bleef
brood ook geen dagen goed. Ik ben in totaal drie weken weg geweest, maar ik heb daarvan maar één
nacht in een bed geslapen. Voor de rest was dat meestal in een schuur, in het stro."
In onze andere deelgemeenten maakten de jongeren zich eveneens klaar om te vertrekken. In Meerle
kwam op 11 mei geen tram meer opdagen, zodat de 17-jarige Gust Keustermans van het gehucht Jal
en een aantal dorpsgenoten met de fiets vertrokken4. Ze waren kort voor het bombardement door
Minderhout gekomen. Bij het bereiken van Brug 8 aan de vaart te Rijkevorsel lieten ze hun fietsen
aan het café bij de brug achter. Vandaar vervolgden ze met de tram en de trein hun tocht naar Eeklo.

1

Interview met Leonie Siemons (EH/OHO)
Interview met Leon Oomen (AFH)
3
Interview met Fons Geysen (EH/OHO)
4
Gesprek met Gust Keustermans (AFH)
2

7

Erfgoed Hoogstraten – Nieuwsbrief september 2010
Nogal wat kerels uit onze regio kwamen die eerste oorlogsdagen voor een dilemma te staan.
Vertrekken of niet? Een goed voorbeeld is Jan Sterkens van het Poeleinde te Wortel5. Hij vierde
zijn 16e verjaardag in principe op 21 mei, dus een 10-tal dagen na de oproep vanwege de
Belgische regering. Aangezien zijn twee jaar oudere broer Jef zich eveneens opmaakte om naar
Eeklo te vertrekken, wilde Jan natuurlijk mee. Hij vreesde immers dat hij anders kort nadien
moederziel alleen zou moeten vertrekken. Wijselijk bleef Jan uiteindelijk toch thuis en Wortel werd
slechts enkele dagen later zonder slag of stoot door de Duitsers bezet. Zijn broer zou na heel wat
avonturen behouden terug keren.

Fons Geysen deelde zijn ervaringen als CRAB ook tijdens de vertelsessies over WO II die begin september 2008 werden
georganiseerd tijdens de Week van de Koffiekrant in de Hoogstraatse bibliotheek i.s.m. "Op het Oorlogspad" (Archief OHO)

Een andere inwoner van Wortel die voor de werfreserve in aanmerking kwam, was de 18-jarige
Gerard Huet. Gerard woonde in de kolonie, maar zat bij het uitbreken van de oorlog op een
technische school in Antwerpen. Hij werd er meteen naar huis gestuurd6:
"Van hogerhand was intussen beslist dat de jonge mannen van mijn leeftijd uit de handen van
de Duitsers moesten blijven. Ik werd er thuis van verwittigd dat ik naar Eeklo moest vertrekken.
Meneer Verschaete was op dat moment dienstdoend directeur in Wortel-Kolonie. Zijn zoon Paul
moest eveneens vertrekken en we namen er contact mee op. De directeur deed zijn zoon, Jef
Nooyens en mij met de auto tot in Antwerpen, waar Jef eerst zijn eed bij de Posterijen moest
afleggen. Net buiten Brecht werden we aangehouden door een Engelse wachtpost7, maar hij liet ons
direct weer door. Nadat we in Antwerpen hadden gegeten, namen we een treinticket, eerste klas,
naar Eeklo.
Daar liep natuurlijk een massa volk rond. Door mensen van het gemeentebestuur werden we
in rijen van zes opgesteld. In mijn rij stonden onder andere Jules Noeyens en Frans Bruurs uit
Hoogstraten. Ik kende er in die groep wel meer omdat er verschillende studenten van het Klein

5

Interview met Jan Sterkens (EH/OHO)
Interview met Gerard Huet (AFH)
7
Het gaat hier waarschijnlijk om een Franse militair. De toegesnelde Engelse troepen opereerden die dagen immers niet
zo ver naar het noorden terwijl onderdelen van het 7de Franse Leger al in de avond van 10 mei in de Noorderkempen
waren opgedoken.
6
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Seminarie bij waren. Toen vroegen ze of er iemand mensen kende in de buurt van Eeklo waar we
eventueel terecht konden. Frans Bruurs kende er een stoffenfabrikant en we mochten het afstappen.
We werden bij die familie als heren ontvangen. Direct een fles wijn en een kistje sigaren op tafel!
Na een paar dagen gingen we ons bezig houden met het aanleggen van schuilplaatsen tegen
bombardementen. We hadden toch niets anders te doen, maar we moesten het al snel opgeven
omdat we op een laag glasafval stootten."
Leon Oomen was in ieder geval niet onder de indruk van de eerste opvang:
"Toen we in Eeklo aankwamen was het maar een losgeslagen bedoening. We moesten
regelmatig op het paradeplein verzamelen maar telkens als de sirenes begonnen te loeien, dook
iedereen weer de kelder in. We werden echter wel al ingedeeld in compagnies en dergelijke.
Uiteindelijk werden we in grote groepen gesplitst en onder begeleiding van militairen naar
Roeselare, of zo iets, afgemarcheerd. In Ruislede liep ik Matthys en een paar andere cipiers tegen het
lijf. Die hadden blijkbaar de gevangenen van de Kolonie bij. De gebroeders Brosens, Sooi Fockaert
en onze René zagen in Tielt kans om op een trein te springen. Die zat werkelijk bomvol want mijn
broer moest op de buffer zitten en ik kon er niet meer bij. Onze René is er weer afgesprongen omdat
hij me niet wilde achterlaten. De twee of drie anderen zijn echter wel blijven zitten en die hebben een
hele tijd in Zuid-Frankrijk gezeten."
Van de regen…
Het vertrek van de CRAB’s vanuit Eeklo moet ergens rond 13 of 14 mei gevallen zijn. Fons Geysen
en een groot aantal andere kerels uit onze regio waren van de partij:
"We moesten elke dag zo'n 30 km afleggen, te voet. Je bent dan nog maar 16 jaar en je hebt
een zak op uwe nek te dragen. Je moest wel goede, stevige schoenen hebben. Iedereen met lichte
schoenen viel onvermijdelijk in panne. Ik had een paar bottinnen meegenomen. Al goed, ik heb geen
blaren gehad of niks. Er was overigens geen begeleiding bij ons. Helemaal niks. We moesten gewoon
ons plan trekken.
In Ieper hebben we een dag of vijf bij een boer gezeten. De man zelf was als soldaat
gemobiliseerd en Charel Keusters en ikzelf, als boerenzonen, hielpen daar bij het koeien melken en
de beesten binnen doen en zo. Daar hadden we eigenlijk moeten blijven, maar ja… Op een bepaald
moment wilden de andere mannen verder door. Ge weet van toeten noch blazen en zij gaan weg, dus
zijn we maar meegegaan. We zijn tot in Adinkerke aan de grens gesukkeld en daar hebben we een
nacht op stro in een school geslapen."
Gerard Huet herinnerde zich het volgende traject:
"Na een bombardement op het station van Eeklo, kwam het bericht dat we verder moesten
trekken. Van Eeklo te voet naar Maria-Aalter en daar konden we een bus nemen naar Ruislede. In
Tielt waren we nog met een man of zestig.
De oudste van onze groep nam zowat de leiding in handen en wij hadden daar géén
problemen mee. Hij belde vanuit Tielt naar Ooigem en daar was alles heel goed geregeld. De
gemeenteraad was direct bij elkaar geroepen en ze gingen op zoek naar onderdak. Wij werden door
een vrachtwagen met een open aanhangwagen opgehaald. Ik kwam met een man of drie voor een
paar dagen in een kruidenierswinkel terecht.
We moesten eigenlijk naar Frankrijk maar daar hadden we niet veel zin in. Na wat getreuzel
geraakten we met een zevental jongens bij de grenspost die ons was toegewezen, maar die was al
gesloten. Daarop is ons groepje door de Vlaanders gaan zwerven. Kortrijk, Menen, Ieper en via
Diksmuide naar Oostende, waar we ons in het Royal Palace Hotel moesten aanmelden. Natuurlijk
wilden we in Oostende eerst de zee zien, maar we werden door Belgische soldaten tegengehouden.
We hebben er een tijdje staan kijken naar mannen van de zeemacht die staalplaten aan het lossen
waren. Toen we verder gingen, zagen we plots een viertal Duitse vliegtuigen over de zee aankomen.
Die hebben daar de boel gebombardeerd en dat was de eerste keer dat wij er zo dicht bij waren. We
stonden er maar vijftig meter vandaan. In de stad kwamen we iemand van Turnhout tegen die ik
kende. Hij raadde ons aan niet naar het hotel te gaan omdat je er niet meer buiten geraakte als je
eenmaal binnen was. Het werd bewaakt door soldaten, maar hij was over de muur gekropen omdat
het er niet deugde.
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Die avond kregen we eten in een nonnenklooster. Toen we om onderdak vroegen, moesten
ze eerst overleggen met Moeder Overste. Even later vertelden de nonnetjes ons dat er aan de
overkant van de straat een hotel stond waarvan de eigenaar gevlucht was. Hij had de sleutel echter
aan hen toevertrouwd. Als we ons een beetje gedroegen mochten we daar de nacht doorbrengen.
De volgende morgen gingen we op weg naar Brugge. Toen we daar aangekomen waren,
zagen we, op een bepaald moment na de wapenstilstand, de koning voorbij rijden, geëscorteerd door
Duitsers."
Het groepje met Gust Keustermans uit Meerle strandde aan de Franse grens bij Poperinge. Ook zij
zullen ongedeerd in hun geboortestreek terug keren, maar de fietsen die ze in Rijkevorsel hadden
achter gelaten zagen ze niet meer terug.
Als god in Frankrijk?
Een aantal van de CRAB's uit onze regio geraakten wel degelijk tot diep in Frankrijk. Voor enkelen zoals de 16-jarige Rik Schellekens uit de Minderhoutsestraat in Hoogstraten - draaide het haast uit op
een lange zomervakantie in de streek rond Toulouse. Ze zaten er dan wel ver van de gevechten,
maar het werd uiteraard geen plezierreis met veel heimwee, verveling, honger en een schrijnend
gebrek aan hygiëne. Op het thuisfront bleef men vaak wekenlang zonder enig nieuws. Het aantal
Belgische CRAB's dat op uiteenlopende wijze in het zuiden van Frankrijk werd opgevangen zou
rond de 120.000 man hebben gelegen. De meeste keerden in de late zomer naar België terug.
Andere CRAB's werd de pas afgesneden door de Duitse opmars. Hoogstratenaar John Brosens
bereikte met de fiets de Somme, maar keerde daar op zijn stappen terug. De eerste Panzers
bereikten op 20 mei 1940 iets ten noorden van deze rivier de Kanaalkust, waardoor een enorme
geallieerde troepenmacht in Vlaanderen en Noord-Frankrijk werd ingesloten. Ze deelden deze
belaagde zone trouwens met miljoenen gevluchte burgers. Willens nillens kwamen o.a. Fons Geysen
en Leon Oomen in de heksenketel rond Duinkerken terecht. Van op de kuststrook aan weerzijden van
deze Frans-Vlaamse havenstad konden tussen 26 mei en 4 juni 1940 in dramatische
omstandigheden meer dan 300.000 Britse en Franse soldaten aan de Duitsers ontkomen, maar het
ging er die dagen heftig aan toe met regelmatige luchtaanvallen en beschietingen.
Fons Geysen en zijn makkers waren te voet van Adinkerke naar Duinkerken getrokken en ze
vonden een rustplaats in een open loods vlakbij de belegerde stad. Gedreven door de honger ging
Fons alleen op zoek in de omgeving. Het leverde enkel een fles wijn op…en dat op zijn nuchtere
maag:
"We hebben er 's avonds nog een militair gezien. Die zag wel dat we eigenlijk maar een groep
bengels waren. Hij zei dat we de volgende morgen om 7 uur weer naar daar moesten komen. Wat hij
van plan was heeft hij niet verteld, maar de stad werd de hele nacht gebombardeerd en het is er niet
meer van gekomen. Achteraf gezien dachten we dat hij misschien van zin was geweest om ons mee
naar Engeland te nemen. Als dat bombardement er niet was geweest, hadden we misschien in
Engeland gezeten. Dan hadden we geen oorlog meegemaakt.8"
Leon Oomen had eveneens een paar herinneringen aan zijn korte verblijf in Noord-Frankrijk:
"Ons gezelschap is bijna tot in Duinkerken geraakt, maar aan de grens werden we eerst
streng gecontroleerd. Jos Coertjens had een pas waarbij de foto niet al te best meer op hem leek en
hij mocht niet over. Uiteindelijk kon hij toch met ons mee door, maar alleen na heel wat vijven en
zessen.
In één van die onooglijke Franse dorpjes, vroegen we of we naar de WC mochten gaan, maar
die boer snapte niet wat we bedoelden. Pas toen we onze broek omlaag deden, begreep hij het.
Lachend antwoordde hij: "On va ici, par là et partout!" Zij gingen overal maar zitten. Dat heb ik altijd
onthouden. Echt Franse toestanden!

8

Naar verluidt zijn er zo'n 700 CRAB's tot in Engeland geraakt. Na een zeer moeizame start, kwamen een aantal van
hen terecht bij de aldaar nieuw opgerichte Belgische troepenmacht.
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In Bray-Dunes heb ik bij Franse soldaten in een bunker geslapen. Onze René, Fons Brosens
en enkele anderen lagen in de duinen, onder de blote hemel. Van slapen kwam er niet veel terecht.
Het luchtafweer knalde voortdurend en midden in de nacht was er plots alarm. Ik hoorde de soldaten
tegen elkaar zeggen dat ze er uit moesten omdat er parachutisten in de buurt geland waren. Niets
van aan natuurlijk, maar paniek was er wel! Zelfs nonnetjes werden afgetast en aangehouden omdat
ze dachten dat het verklede Duitsers waren. Dat heb ik met m'n eigen ogen gezien.
De Duitsers zaten toen al in Boulogne, dus we waren helemaal omsingeld en we besloten
naar Vlaanderen terug te keren. Te voet, via De Panne naar Oostende. We konden er slapen op een
mansarde van het Palace Hotel. We kwamen er Rik Janssen tegen en die waarschuwde ons dat we
moesten maken dat we wegkwamen uit Oostende omdat ze de stad zeker zouden gaan bombarderen. We gingen dan maar naar Leffinge en blijkbaar juist op tijd want later werd ook het Palace
Hotel geraakt door Duitse bommen. Voor we vertrokken uit Oostende waren er trouwens al enkele
gevallen. In al de haast was ik een schoen kwijtgeraakt, maar ik heb er toch een paar klompen
kunnen kopen.
De Westhoek zat natuurlijk overvol met vluchtelingen. In Leffinge werden we in een grote
schuur ondergebracht en op 28 mei hoorden we daar dat de koning gecapituleerd had. De dorpelingen hadden het nieuws maar amper over de radio gehoord of de eerste Duitsers kwamen er al
aangereden. De eersten zaten op een motor met zijspan en een mitrailleur. Ze lieten ons ongemoeid
maar ze waren er niet erg gerust in. Er kon nog altijd een sluipschutter in de buurt zitten. Even later
werden de verkenners gevolgd door een lange sliert vrachtwagens. Naast de weg lagen er hopen
Belgische ransels, geweren en gasmaskers maar toen we een helm meepakten, moesten we hem
snel terug afzetten van de Duitsers.
In die laatste dagen had ik onze René uit het oog verloren en ik moest dan maar zelf zien thuis
te geraken, liefst zo snel mogelijk. Karel Van Delm en ik kochten voor 25 frank een heren- en een
damesfiets van een koppel dat die toch niet kon meenemen op de vrachtwagen die hen naar huis zou
brengen. We hadden wel voortdurend platte band maar het ging tenminste vooruit. We reden langs
Sint-Niklaas omdat mensen uit Leffinge ons hadden gevraagd om daar enkele kennissen te
verwittigen dat ze gezond en wel waren. In Wijnegem, aan de brug over het Albertkanaal, stond Rik
Janssen en die heeft mij toen op zijn fiets, met mijn fiets en die kapotte band, naar huis gebracht. We
waren op twee dagen tijd in Hoogstraten geraakt. Onze René is dan een dag of drie later
thuisgekomen, tot grote opluchting van mijn ouders die dachten dat hij dood was. In de meidagen van
1940 heb ik in feite veel meer meegemaakt dan tijdens de wekenlange beschieting in 1944."
Een dodelijk slachtoffer
Helemaal fout liep het bij enkele jonge inwoners van Meer. Felix Peeraer, zoon van de smid, was op
zaterdag 11 mei vertrokken met Frans Haest, zoon van de bakker. Naar eigen zeggen wat later dan
het gros van hun dorpsgenoten, maar ze haalden hen bij te Eeklo. In de buurt van Poperinge, waar ze
op een trein werden gezet, kregen ze het gezelschap van Adriaan Timmermans. Deze woonde ook in
Meer en was leerling van de gewestelijke vakschool te Hoogstraten. Begin februari was Jaan 16
geworden en dus had hij eveneens zijn boeltje gepakt. Jos Timmermans en Julia Swaenen zagen
hun enige zoon waarschijnlijk node vertrekken en met reden. Bij een luchtaanval op een trein bij het
Frans-Vlaamse Hazebrouck werd Adriaan immers dodelijk gewond. Felix en Frans bleven ongedeerd,
ondanks het feit dat ze zich vlak bij een bominslag bevonden. In de verwarring verloren ze echter hun
kameraad uit het oog. Felix had Adriaan nog nageroepen dat hij zich plat op de grond moest gooien,
maar hij liep verder. Daarna werd hij door hen niet meer gezien. Ze zagen er wel een zwaargewonde
jongen uit Stabroek liggen met uitpuilende ingewanden. Volgens Felix waren er nog tijdens het
bombardement enkele Franse brancardiers dapper in de weer om de slachtoffers te helpen.
Waarschijnlijk hebben zij Adriaan Timmermans snel afgevoerd. Uit de overlijdensakte van de
gemeente Hazebrouck weten we dat hij er op 21 mei 1940 om 13.30u is overleden.
Sterk aangegrepen door het drama te Hazebrouck ging Felix Peeraer alleen met zijn overgebleven
kameraad te voet op weg naar Duinkerken. Toen ze echter te horen kregen dat die stad in brand
stond keerden ook zij op eigen houtje terug naar België. Er kwamen onderweg tevens spanningen
aan de oppervlakte tussen de Fransen en de Belgische vluchtelingen omwille van de snel
verslechterde militaire situatie. Toen Frans Haest en Felix Peeraer zo op een boerderij om drinken
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vroegen kregen ze te horen dat ze maar aan het Albertkanaal moesten gaan drinken! Deze
ongenaakbaar geachte stelling had de snelle Duitse doorbraak immers niet kunnen voorkomen.

Bidprentje Adriaan Timmermans (AFH)

Adriaan Timmermans is de enige omgekomen CRAB van de naar schatting paar honderd
jongemannen die uit de fusiegemeente Hoogstraten zijn vertrokken. Het is momenteel niet bekend of
er bij hen ook gewonden zijn gevallen. Het staat evenwel vast dat er een aantal door het oog van de
naald zijn gekropen.
In de vuurlijn
Fons Geysen hield het intussen voor bekeken bij Duinkerken en toen hij tegen zijn metgezellen zei
dat ze konden doen wat ze wilden, "…maar ik ga terug naar huis", volgden zij de 16-jarige
Hoogstratenaar. Bij de terugkeer via Veurne kwamen hen een massa vluchtelingen tegemoet. In
Maldegem werden ze echter tegengehouden door de burgemeester en die zorgde voor een tijdelijke
verblijfplaats:
"Charel Keusters was intussen heel ziek geworden. Die moesten we zelfs dragen. Hij kon
maar amper op zijn benen staan. Hij was zo slap als een vod.
In Maldegem waren we met mannen van Hoogstraten en Loenhout. We zaten met 25 man in
een huis van een tweewoonst en in het andere huis zaten er ook 25.
In het begin - de Duitsers waren er nog een beetje vanaf - liepen we wat heen en weer in het
dorp, tussen de soldaten. Het waren Vlamingen. Er zaten misschien wat Franstaligen tussen maar we
konden er toch mee klappen. Ze staken ons wel eens een soldatenkoek toe. Ze hadden er ook een
grote ketel waar het eten voor de soldaten ter plekke werd klaargemaakt. Daar kwam toch wel een
bom middenin terecht zeker! Alles uit elkaar gespetst.
Het werd daar erg. Ze schoten ze gewoon op straat dood, op een paar meter van ons
vandaan. We lieten de rol naar beneden terwijl ze de Belgische soldaten naast de deur doodschoten.
Achter ons stonden kanonnen opgesteld die over het huis heen begonnen te schieten. De Duitsers
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kwamen hoe langer hoe dichter. Dan hoorden we de mitrailleurs en zagen we die Belgische soldaten
sneuvelen. Tekketekketekke en dan zagen we er ene vallen. Die bleef liggen en dan wisten we
genoeg.
Op den langen duur een gebots op de deur. Jefke Van Looveren was bij ons. Hij had kennis
met een nicht van mij. Ik wist dat hij leerde voor veearts. Ze botsten op de deur, we wisten dat het
Duitsers waren en ik zei: Doe jij de deur maar open…Ik versta er niks van. Maar we verstonden het
wel zulle. "RAUS!…met het schuim op hun bakkes! Dat was natuurlijk midden in het gevecht. Ze
wisten waarschijnlijk niet dat er zoveel volk binnen zat. We werden krijgsgevangen genomen. Ze
beweerden dat we vrijschutters waren, maar we hadden geen geweren. Enkel een mes om ons brood
klein te snijden. We hadden toen echt niet veel praat. Ze gebaarden dat ze ons de keel zouden
oversnijden. We moesten allemaal buiten komen, met onze handen omhoog. Ze marcheerden ons in
een grote groep naar een kerk waar we 's avonds werden in gezet. Zes soldaten vooraan met de
bajonet op het geweer en achteraan ook zes. Ik weet niet hoever dat precies van Maldegem was,
maar we gingen in ieder geval niet hard. We moesten in die kerk de nacht doorbrengen en we kregen
er geen eten. 's Anderdaags moesten we verder stappen, maar we vroegen de soldaten of we toch
iets in een winkel mochten kopen. Van hen kregen we niks. De mensen onderweg gaven wel 'ns iets.
Een koek of zo. Pas de tweede nacht in een school kwamen de Duitsers met een mand brood af."
Fons en zijn kameraden vreesden dat ze op weg waren naar een kamp in Duitsland en de derde dag
wisten ze te ontkomen. Via Lochristi en Antwerpen geraakten de overgebleven mannen uit zijn groep
tot in Polygoon waar ze door een vrachtwagen naar Loenhout werden gevoerd. Daar woonde een
oom van Fons die er voor zorgde dat hij met de fiets terug in zijn geboortedorp geraakte. Begin juni
zat ook zijn helse tocht er op. Dat Fons en de andere vermeende vrijschutters er bij de inname van
Maldegem op 27 mei goed vanaf kwamen blijkt uit een incident te Vinkt, op zo’n 25 kilometer van
Maldegem, waar in dezelfde periode 86 burgers zonder vorm van proces werden afgemaakt door
dolgedraaide Duitse militairen.

Een dramatisch sfeerbeeld van de angst voor sluipschutters bij de onervaren Duitse troepen. Kort na het nemen van
deze foto in het centrum van Vinkt werd de Belgische jongeman met de handen omhoog tegen een muur gezet en
neergeschoten (Verzameling Peter Taghon).
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Epiloog
Van de naar schatting 300.000 CRAB's die in mei 1940 plichtsbewust thuis met een onbekende
bestemming zijn vertrokken, werden er 40 geëxecuteerd in België of Frankrijk, 304 kwamen er om
door andere oorlogsfeiten en 275 werden ernstig gewond. Ruim 800 CRAB's keerden ernstig ziek
terug, vooral gevallen van tuberculose. Verder werden er 264 opgesloten in kampen in Duitsland of
geïnterneerd in Zwitserland. Omwille van de grote massa en de bijhorende vergoeding werden de
CRAB’s uiteindelijk niet beschouwd als militairen, maar als "gewone" burgervluchtelingen. Het zal u
niet verwonderen dat ze van overheidswege nooit op veel erkenning of ondersteuning hebben mogen
rekenen. (Francis Huijbrechts)
Met dank aan de acht getuigen en Annemie Polé, Fons Sprangers, André Huijbrechts, Peter Taghon
en Luc Vandeweyer
Bronnen
1. Archief WG "Op het Oorlogspad", Erfgoed Hoogstraten vzw (OHO/EH)
*Interview met Fons Geysen, (°1923, Hoogstraten) op 19 maart 2006 door Paul Fockaert, Stan
Geysen en Francis Huijbrechts (Inventarisnummer OHO/EH: AV0005)
*Interview met Jan Sterkens, (°1924, Wortel) op 18 november 2006 door Paul Fockaert en Francis
Huijbrechts (AV0012)
*Interview met Rik Schellekens, (°1924, Hoogstraten) op 9 januari 2007 door Francis Huijbrechts
(AV0014)
*Interview met Felix Peeraer, (°1922, Meer) op 25 januari 2007 door Francis Huijbrechts (AV0015)
*Interview met Leonie Siemons (°1920, Hoogstraten) op 14 mei 2010 door Francis Huijbrechts
(AV0045)
2. Archief Francis Huijbrechts (AFH)
*Interview met Leon Oomen (°1922, Hoogstraten) op 29 december 1992 door Francis Huijbrechts
*Interview met Gerard Huet (°1922, Wortel) op 14 februari 1994 door Francis Huijbrechts
*Informeel gesprek met Gust Keustermans (°1923 , Meerle) op 16 augustus 2010 door André
Huijbrechts
*Kopie bidprentje Adriaan Timmermans, via Fons Sprangers
*Kopie overlijdensakte Adriaan Timmermans te Hazebrouck, via Fons Sprangers
3. Verzameling Peter Taghon
4. Publicaties
*Verleyen Misjope & De Meyer Marc, Mei 1940, België op de vlucht, Manteau, 2010
*Taghon Peter, Mei 1940, de 18-daagse veldtocht in woord en beeld, Lannoo, 2010
5. Website
http://www.lalibre.be/actu/belgique/article/581872
Artikel van Christian Laporte, "Les Crab, ces grands oubliés", 11 mei 2010
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Oude Voetwegen

Nieuwsbrief vzw Erfgoed Hoogstraten, 7 de jaargang nr. 27
Aloude historisch StipStappepad weldra volledig heropend!
Eind 2003 werd binnen de vereniging Erfgoed Hoogstraten, de werkgroep ‘Oude Voetwegen’
opgericht. Wat eerst begon als een ‘verkenning’ van de nog aanwezige oude kerkpaadjes,
molenpaadjes…,groeide uit tot het inventariseren van allerlei ‘trage wegen’ in Groot- Hoogstraten.
Ook het noodzakelijk informeren en sensibiliseren van de publieke opinie en het gemeentebestuur,
als beheerder van de voetwegen, werd al snel een intensieve bezigheid. Daarnaast, als het even
kon, graag het heropenen van een oude voetweg met een historische of andere toegevoegde
waarde.
Al vrij snel kwam het aloude StipStappepad in het vizier voor heropening. Deze oude voetweg
(voetweg 20 in de Atlas van de Buurtwegen) loopt vanaf de gerestaureerde Laermolen naar het
Kasteel van Hoogstraten en via de achterkant van het kasteel langs de Mark naar de Klinketbrug
en zo verder via de Oude Baan tot aan de kerk van Wortel.
Via het verlengde van het
StipStappepad aan de Laermolen kan men via het Kapelpad langs het Withof (oude pastorij) naar
de kapel van O.L.Vrouw-van-den Akker en via kerkpaadjes tot aan de St.-Clemenskerk in
Minderhout.

Atlas der Buurtwegen 1841

Hoogstraten anno 1873 met ten noorden van
de schoolgevangenis voetweg 20 en 25

Een mooie route die langs verschillende historische monumenten van onze gemeente loopt en
cultuurhistorisch een belangrijke verbindingsweg is. En eigenlijk is dit pad zelf ook een monument.
Het komt al voor op een 17-eeuwse tiendenkaart van Wortel. Vlakbij het kasteel was destijds
trouwens een StipStappebos. De naam verwijst naar het feit dat men van stip (droge plek) naar
stip moest stappen. In de 17de eeuw beklaagt de toenmalige pastoor van Wortel zich erover dat
de voetwegen in dit gebied nauwelijks begaanbaar zijn wegens de nattigheid. Het gaat hier dus
om een minimum 300 jaar oude voetweg, maar naar de mening van Piet Van Deun, conservator
van het Stedelijk Museum, waarschijnlijk veel oudere weg. Vermoedelijk lag hij er al in de 13de –
14de eeuw als verbindingsweg tussen vier punten: Hoogstraten- Kasteel – Wortel – Laermolen.
We spreken dus over een monument van 700 jaar oud!
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Stipstappen: de oorspronkelijke vorm is sc(h)ipsta(d)t. Met de letters tussen haakjes zijn een
aantal vormen mogelijk die allen ook voorkomen. Zij staan allen vermeld in de Leenboeken van
het Land van Hoogstraten. Achtereenvolgens in 1520 (scipstat), in 1552, 1621 en 1673
(schipstadt). Op de tiendenkaart van Wortel uit het jaar 1680 staat voor de eerste keer
“stipstappen” vermeld, een vorm die verder gebruikt werd. De betekenis van dit toponiem lijkt mij
interessant maar tot op heden heb ik deze niet gevonden.
Geschreven door Stan Michielsen in ’t Worteltje (20ste jaargang, 16 maart 1989)

Helaas was deze Buurtweg nr. 20 tussen de achterkant van het kasteel en de kruising met de ‘s
Boschstraat (=oude baan Hoogstraten – ’s Hertogenbosch), bijna volledig voor de landbouw
ingeploegd en ingezaaid en niet meer zichtbaar. Het eerste deel (van de ‘s Boschstraat tot aan het
kasteel) grensde aan de eigendom van het PSC (penitentiair scholencentrum of strafschool). De
werkgroep onder de drijvende en inspirerende kracht van Gust Lauryssen, nam contact op met de
directie van het PSC en de gemeente en al snel kon dankzij een optimale samenwerking dit
gedeelte van het pad heraangelegd en verhard worden. Er werden ook naambordjes geplaatst en
op Open Monumentendag, 12 september 2004, werd het eerste deel van het pad voor het publiek
heropend. Sindsdien kent het pad een groot succes bij wandelaars en fietsers.

StipStappepad vanaf s’ Boschstraat

Stipstappepad links naar ’s Boschstraat – rechts naar
Wortel (Klinketbrug) of via Kasteelpad naar Poeleinde.

Het tweede deel achter het kasteel zou nu ook snel volgen; tenminste dat dachten we. Helaas was
dit buiten de landbouwers gerekend die hier het pad onrechtmatig hadden ingepalmd. Zij zagen
een teruggave aan het openbaar gebruik uiteraard niet zitten. Ook het toenmalig schepencollege
was niet echt goed op de hoogte van hun zorgplicht en verantwoordelijkheid inzake buurtwegen.
Bij navraag bij de Provincie Antwerpen verklaarde de verantwoordelijke ambtenaar echter zeer
duidelijk : ‘Voor voetweg nr.20 zijn er GEEN dossiers bekend tot verlegging of afschaffing van deze
voetweg. Officieel ligt deze weg op de plaats zoals hij staat aangeduid in de atlas der buurtwegen.
Voetweg nr.20 wordt NIET getroffen door een ruilverkaveling zodat ook in dat kader GEEN
wijzigingen zijn doorgevoerd.’ De gemeente is de beheerder van deze buurtweg en zij moet er
zorg voor dragen dat deze voor het publiek toegankelijk is en blijft. Dit werd zo ook duidelijk
gesteld door de Vlaamse Overheid in een schrijven aan het gemeentebestuur van Hoogstraten.
Het terug aan de landbouw ontrekken van deze openbare voetweg die dan nog eens pal door het
akkerland loopt, lag uiteraard zeer gevoelig. In de loop der jaren passeerden verschillende
voorstellen om het pad al dan niet te heropenen of te verleggen. Voor de werkgroep was het
echter belangrijk dat het pad om historische redenen op haar authentieke bedding werd behouden,
desnoods als een laarzenpad voorzien van de nodige poortjes. Deze aanpak zou ook voor de
landbouwers het minste hinder meebrengen. Het vergde van de werkgroep dan ook zeer veel
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geduld, doorzettingskracht en overleg met de gemeente om nu -na meer dan vijf jaar- eindelijk de
toezegging te krijgen dat ook het tweede gedeelte zal heropend worden voor het publiek. Het
college van burgemeester en schepenen heeft zich op haar vergadering van 17 mei 2010
geëngageerd om deze buurtweg 20 (Stipstappepad) definitief te heropenen als wandelweg/trage
weg, overeenkomstig het tracé zoals is vastgelegd in de atlas der buurtwegen. De gemeente zal
hiervoor de nodige infrastructuurwerken aanbrengen (poortjes, naambordjes…). Eind augustus
zou alles in orde moeten zijn, heeft men ons stellig beloofd. Tegelijkertijd zal ook het Kasteelpad
(voetweg 25) dat halverwege aansluit op het StipStappepad en verder doorloopt naar Poeleinde
ook heropend worden en voorzien van poortjes en naambordjes. Omdat deze paden in de loop
der jaren continu werd omgeploegd en bewerkt zal de bedding bij regenweer soms wel wat drassig
zijn (waardoor toch ook een ander sterk historisch element werd behouden, zie de pastoor van
Wortel in de 17de eeuw, grapje). De landbouwers werd gevraagd om het pad zoveel mogelijk te
ontzien en er zorg voor te dragen dat deze onbelemmerd toegankelijk blijven. Wij zijn blij dat de
kogel nu eindelijk door de kerk is en dat de lus rond het kasteel niet enkele adembenemende
zichten oplevert op zowel het kasteel als de mooie Markvallei, maar ook een onontbeerlijke
schakel is in een netwerk van onverharde trage wegen tussen Wortel,Hoogstraten en Minderhout.
De werkgroep Oude Voetwegen is de schepenen Ward Baets en Marc Haseldonckx en de
dienstverantwoordelijke Grondgebiedszaken Harry Vanderhenst, zeer erkentelijk dat zij ook onze
visie onderschreven dat deze eeuwenoude voetweg niet allen een cultuurhistorische waarde maar
ook een ongelooflijke meerwaarde kan bieden aan de (Hoogstraatse) natuur- en cultuurliefhebber
en recreant. Het is nu aan deze laatste om er veelvuldig gebruik van te maken. Doen!

Stipstappepad aan de Klinketbrug (Wortel)

Adembenemend
Stipstappenpad

zicht

op

het

kasteel

langs

Op 15 juni 2010 hebben leden van de werkgroep (Stan Geysen en Jef Michielsen) ook
deelgenomen aan de startvergadering rond ‘het wandelnetwerk’ dat door de Toeristische dienst
van de Provincie Antwerpen en Kempens Landschap zal ontwikkeld worden in de Kolonies van
Wortel en Merksplas. Dit project voorziet in een netwerk van wandelwegen in het gebied van de
Kolonies en het buitengebied. Het aansluiten van het Stipstappepad en Kasteelpad als
buitengebied bij het wandelnetwerk kolonie Wortel past perfect in onze macrostrategie tot het
uitbouwen van een fijnmazig wandelnetwerk over oude voetwegen. Deze heropende buurtwegen
bieden de wandelaar nu de mogelijkheid om via rustige en quasi onverharde trage en oude
voetwegen vanuit het centrum van Hoogstraten (Kerk – Begijnhof) dwars door het Hoogstraats
erfgoedlandschap (ankerplaats Kasteel van Hoogstrtaen) naar het hart van Wortel Kolonie te
wandelen. Wat wil een erfgoedgenieter, wandelaar en natuurliefhebber nog méér?
Ondertussen leggen Maartje Siebelink en Dries Horsten van de werkgroep de laatste hand aan
een uitgebreide inventarisatie van de aanwezige trage wegen in Groot-Hoogstraten. Hierbij maken
zij een overzicht op van alle nog aanwezige buurtwegen (atlas), feitelijke buurtwegen (> 30 jaar
openbaar gebruik) en anderen. De wijzigende leef-, woon- en mobiliteitspatronen van de voorbije
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decennia zijn verantwoordelijk voor het verdwijnen van een groot deel van het trage
wegenpatrimonium. Ondertussen zijn vandaag deze patronen geëvolueerd en ligt de nadruk meer
en meer op levenskwaliteit, ‘onthaasting’, landschapsbeleving, natuurbehoud,…Door deze
maatschappelijke evoluties kunnen aloude voet- en landwegen nieuwe behoeften en functies
invullen. Het is dan ook essentieel dat de bestaande trage wegen worden geïnventariseerd. Op
basis hiervan en in samenspraak met de gemeente is het de bedoeling een fijnmazig netwerk uit te
stippelen waarbij deze oude wegen optimaal zouden ingepast worden en uiteraard gepromoot en
intensief gebruikt. Erfgoed hoeft immers niet statisch te zijn. Integendeel door het te gebruiken, te
beleven zal men erfgoed ook meer waarderen Maar later meer hierover.
Nu nog snel profiteren van een eindigende warme zomer. Trek je wandelschoenen aan en geniet
van het Stipstappepad en Kasteelpad, langs de mooie Markvallei, het voormalig kasteel van de
graven en hertogen van Hoogstraten, de gerestaureerde Laermolen, de statige
norbertijnenpastorie het Withof, het aloude kapelletje van O.L.V-van-den-akker…. (Stan Geysen)

De stippellijn VW 20 en VW 25 zijn de ontbrekende schakels in het voetpadennetwerk N-O van het kasteel
dat weldra heropend zal worden. (Ontwerp Leo Van Riel)
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In memoriam Hans Snel
Nieuwsbrief vzw Erfgoed Hoogstraten, 7 de jaargang nr. 27
Han Snel Bakkum (NL) 1951 – Meersel-Dreef 2010
Op dinsdag 6 juli vernamen we het overlijden van
Hans Snel. Hans zorgde voor het behoud, de
herbestemming en de restauratie van de
watermolen van Meersel-Dreef. Hij bezweek aan
een hartinfarct enkele dagen voor de feesten naar
aanleiding van het honderd jarig bestaan van de
eeuwenoude molen in zijn huidige vorm.
De zeer stijlvolle plechtigheid waarbij men afscheid
nam van Hans werd bijgewoond door een groot
aantal vrienden en kennissen. Enkele dagen
daarna, toen de leegte zich al beter deed gevoelen,
brachten we een bezoek aan Ans. Het is
bewonderenswaardig hoe gedreven zij is om het
levenswerk van Hans verder zetten. En het is
ontroerend en deugddoend om te zien hoeveel
mensen haar daar bij willen helpen. Op hoeveel
steun en hulp Ans daarbij kan rekenen. Hulp van
buren, inwoners van Meersel-Dreef tot en met
molenaars van andere molens die hun hulp
aanbieden.
“Hans leefde voor monumenten in het algemeen en deze molen in het bijzonder” zegt Ans, “Hij
ging ontzettend door en luisterde allicht niet naar zijn lichaam. Met de feestelijkheden in
vooruitzicht werkte hij vol enthousiasme maar met te weinig rust verder. Hij heeft zeker gevoeld dat
hij in het rood ging, maar luisterde niet of te weinig naar zijn lichaam.” Voor Ans is het drama, voor
zijn vele vrienden, de Meerselmolen en monumentenzorg in het algemeen een groot verlies.
Zijn levenswerk
De restauratie van de Meerselmolen was hét levenswerk van Hans en zijn vrouw Ans Groot. Toen
ze de verwaarloosde molen in 1997 als bij toeval ontdekten, was het liefde op het eerste gezicht.
De watermolen zou dé nieuwe uitdaging worden voor Hans en Ans, die al ervaring hadden in de
monumentenzorg. Eerder al restaureerden ze samen al een zeilschip uit 1902. Ze brachten het
schip, dat verlengd was voor de vrachtvaart, terug tot zijn oorspronkelijke afmetingen en brachten
het terug onder zeil. De restauratie duurde drie jaar, zonder subsidie, en moest betaald worden
door het schip terug in de vaart te brengen. Maar nu zou het Meerselmolen worden. Op 13 juni
1998 kochten ze de molen en namen ze hun intrek in een werfkeet, hun woonplaats tijdens de
eerste fase van de restauratie. Steen voor steen, schroef voor schroef zou Hans de molen met het
unieke aalsysteem restaureren.
De oudste vermelding van de watermolen van Meersel-Dreef mag dan al dateren van 1382 als
eigendom van de vorst van Salm-Salm, in zijn huidige vorm is hij precies 100 jaar geleden
heropgebouwd na een brand en is de molen uniek en zeldzaam industrieel erfgoed.

19

Erfgoed Hoogstraten – Nieuwsbrief september 2010
De molen wordt niet aangedreven door een vertikaal waterrad maar door metalen schoepraderen,
die horizontaal in het water liggen en twee verticale assen aandrijven. Die constructie, afkomstig
van de Singrun fabrieken in het Franse stadje Epinal, is een voorbeeld van technisch vernuft en
uniek industrieel erfgoed.

De restauratie, zoals Hans en zijn vrouw daar vorm aan gaven, is een voorbeeld van goede
herbestemming van industrieel erfgoed. Het statige gebouw leek bijzonder goed geschikt om er
twee functies in onder te brengen. Er is een verticale scheiding tussen de woonfunctie links en een
maalvaardige molen rechts. De twee functies zijn visueel met elkaar verbonden in perfectie
harmonie van hedendaagse vormgeving en behoedzaam bewaard erfgoed. Dertien jaar lang heeft
Hans met hart en ziel aan de restauratie en de ontsluiting van het monument gewerkt. Op het
ogenblik dat restauratie en de omgevingsaanleg zo ver klaar was dat en men de bezoekers op een
comfortabele manier kon ontvangen, sloeg het noodlot toe. Op de dag van de feesten, waar Hans
zo naar uitkeek, lag zijn lichaam opgebaard in zijn molen.
Wij hadden het voorrecht om Hans te kennen zoals hij zichzelf in onderstaande tekst voorstel.
(Frans Horsten)
De ontdekkingsreiziger
Op zoek naar een land waar je als idealist niet met je hoofd in de wolken loopt.
Waar creativiteit en humor hand in hand gaan en waar je het water uit de rivier zo kunt drinken.
Waar verhalenvertellers je iedere avond verrassen.
Respect, waardigheid en vertrouwen zijn er de gewoonste zaak van de wereld.
Werk is er zinvol en voegt iets toe aan mens en maatschappij, commitment is iets
vanzelfsprekends.
Waar men kennis overdraagt van oud naar jong en andersom, samen ben je wijs, sterk en trots.
Ik ben nieuwsgierig naar dit land, jij ook?
Ben ja daar al? Geef dan een berichtje en ik kom er aan!
Hans voorjaar 2010
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