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Nieuwsbrief september 2011
Erfgoed Hoogstraten, Leemstraat 9b, 2320 Hoogstraten, arrondissement Turnhout

erfgoed hoogstraten
Beste Erfgoedleden,
Hopelijk hebben jullie tegen dat je dit voorwoord leest een deugddoende vakantie
achter de rug en dat ondanks de kwakkelzomer die we hebben gehad in eigen land (en
een groot deel van Europa). Persoonlijk heb ik een weekje met mijn gezin doorgebracht
in een prachtig stuk erfgoed. Het was een met veel respect gerenoveerde
langgevelhoeve uit de 17de eeuw in het Pays du Caux in Normandië. Rust, natuur en
erfgoed…een geslaagde combinatie.
Bepaalde leden hadden evenwel andere prioriteiten en het is dan ook via deze weg dat
ik in naam van de bestuursploeg onze penningmeester Bene Dewaele en haar
echtgenoot Jef van harte wil feliciteren met de geboorte van Theo, hun tweede kindje.
Jawel, ook Erfgoed Hoogstraten investeert volop in de toekomst.
U zal in deze nieuwsbrief merken dat er de volgende maanden opnieuw heel wat op
stapel staat vanuit onze vereniging. Elk van onze werkgroepen ontplooit een aantal
activiteiten en mogelijk zullen we elkaar daar wel eens treffen. We kunnen o.a.
verwijzen naar onze ondersteuning van de Open Monumentendag (11 september) en
de uitreiking van de traditionele Erfgoedprijs die uitzonderlijk een week later valt (17
september). De werkgroep Oude Voetwegen timmert al een aantal jaren aan de weg en
als alles volgens plan verloopt zullen ze op de "Dag van de Trage Weg" (23 oktober)
een nieuwe verwezenlijking aan hun palmares kunnen toevoegen. De werkgroep Op
het Oorlogspad zet zich in het najaar weer schrap voor een aantal herdenkingen en
Battle Field Tours in verband met de bevrijding van onze regio in 1944 en dit terwijl ze
ook de laatste hand leggen aan de publicatie over de lokale oorlogslachtoffers. "Last
but not least" is er de goedgevulde herfstuitstap naar Den Bosch (16 oktober). In dit
aanbod dus voor elk wat wils.
Francis Huijbrechts
Voorzitter Erfgoed Hoogstraten vzw
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Zondag 11 september -

Open Monumentendag - "Conflict"

Elk jaar de tweede zondag van september is het Open Monumentendag Vlaanderen.
Open Monum entendag Vlaanderen is een evenement dat zijn bezoekers in zoveel
mogelijk steden en gemeenten laat kennismaken met het bouwkundig, landschappelijk
en archeologisch erfgoed. Doel is het brede publiek en de overheden op de diverse
niveaus bewust te maken van de rol en betekenis van het erfgoed, dat bewustzijn te
versterken en zo de solidariteit rond erfgoedzorg te vergroten.
In Hoogstraten stellen we dit jaar vijf monumenten open. Naast de klassiekers zoals de
Laermolen, de Sint-Katharinakerk en de watermolen in Meersel-Dreef zijn er ook twee
monumenten geopend waar u niet elke dag zomaar kan komen: het voormalig
vredegerecht in de Gelmelstraat en het raadhuis in Meerle! Bij beide monumenten is de
link met het jaarthema "conflict" duidelijk. In een raadhuis of gemeentehuis kwamen
politieke conflicten naar boven en werden deze op democratisch wijze opgelost. De
raadzaal was dan ook de plaats en het
symbool van de democratie: een
parlement in het klein. In het
vredegerecht was het de vrederechter
die recht sprak en zo conflicten
beëindigde. Hij heeft bevoegdheid over
familierecht,
huurgeschillen,
erfdienstbaarheden,
enz., maar niet over criminele daden.
Het vredegerecht in Hoogstraten was in
de Tweede Wereldoorlog ook de
verzamelplaats van de door de Duitse
razzia's
gevangen
genomen
Hoogstratenaren. Van daaruit werden zij
vaak naar Antwerpen en vervolgens naar
de Duitse vernietigingskampen gestuurd.
In een gratis brochure krijgt u meer info
over de bouwgeschiedenis en hun link
met het jaarthema.

Het voormalig vredegerecht (Gelmelstraat 26), het raadhuis in Meerle (Gemeenteplein
1) en de Laermolen (Molenstraat) zijn geopend van 10.00u tot 18.00u. De SintKatharinakerk in Hoogstraten is geopend van 13.00u tot 18.00u en de watermolen in
Meersel-Dreef (Dreef 2) is geopend van 10.00u tot 17.00u. Meer info: Stedelijk Museum
Hoogstraten,
Begijnhof
9,
2320
Hoogstraten,
03
314
65
88
of
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museum@hoogstraten.be. Open Monumentendag is een organisatie van het Stedelijk
Museum Hoogstraten in samenwerking met vzw Erfgoed Hoogstraten.

Zaterdag 17 september 16 uur– Uitreiking

Erfgoedprijzen

D

De woning Van Opstal langs de Terbeekseweg in Meer, één van de geselecteerde woningen,
en niet toevallig een ontwerp van architect Van Agtmael

Sinds 2004 reikt onze werkgroep Monumenten elk jaar haar Erfgoedprijzen uit.
Aanvankelijk werden de Erfgoedprijzen toegekend aan behoedzaam gerenoveerde,
beeldbepalende woningen. Maar sinds 2007 selecteert Erfgoed Hoogstraten woningen
in een welbepaalde straat of een vooraf vastgelegd thema of type woningen.
Zo selecteerde de werkgroep in 2007 woningen uit de Lod. De Konincklaan, in 2008
langgevel boerderijen in 2009 burgerwoningen en vorig jaar huizen uit de jaren ’30.
Dit jaar selecteerde de werkgroep een beperkt aantal woningen uit de jaren ’60, ’70 en
’80 van vorige eeuw, meestal vrij strakke architectuur ontdaan van de decoratieve
elementen van de architectuur uit de jaren ’30 en ’40, maar vaak nog met kenmerken
van architectuurstromingen zoals De Stijl. De ontwerpen zijn vaak gekenmerkt door
eenvoud met meestal grote glaspartijen en dikwijls metalen ramen.
En ja, velen zullen verrast zijn bij het zien van de selectie en zich afvragen waarom
andere woningen niet geselecteerd werden. Toch zijn de leden van de werkgroep niet
over één nacht ijs gegaan. Begonnen met een eerste selectie van meer dan dertig
woningen, werd dit aantal na veel overleg terug gebracht tot een tiental woningen die,
zo menen zij althans, een overzicht geven van de architectuur uit die periode. Een van
September 2011

Pagina 3

Erfgoed Hoogstraten – Nieuwsbrief september 2011
de volgende jaren zal de selectie beslist aangevuld worden met nog andere woningen,
want het was een boeiende zoektocht gevolgd door een moeilijke beslissingen.

HERFSTUITSTAP naar ’s Hertogenbosch
Op zondag 16 oktober organiseert Erfgoed Hoogstraten haar jaarlijkse
uitstap, dit jaar naar ‘s Hertogenbosch
Het door ons vastgelegd programma ziet er als volgt uit:
08.00 u.
09.30 u.
10.05 u.
11.00 u.
11.50 u.
12.30 u.
13.45 u.

Vertrek aan de Pax in Hoogstraten
We worden verwelkomd met koffie en Bosche bol
Start cultuurhistorische wandeling met gids
Vaartocht op de Binnendieze, historische route.
Vervolg wandeling
Basislunch in restaurant Picasso
De gidsen begeleiden ons naar de St. Jans-kathedraal waar ons een geleid
bezoek wacht. Aansluitend rondleiding in de Bouwloods van de kathedraal .
15.30 u.
Bezoek aan het Jeroen Bosch Art Center met audio-gids in eigen tempo.
Een afsluiter, vrij te nemen in een of andere horecazaak of nog even de sfeer in
de straten van de binnenstad opsnuiven !
17.15 u.
Vertrek terug naar Hoogstraten.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Praktisch :

1. Geef uw naam door per e-mail: josee.verbreuken@telenet.be of telefonisch
03-3145633 of 0494 486950
2. Overschrijven van het bedrag van 50 euro voor erfgoedleden of 52 euro
voor niet-leden op rekening nr. 646-2206140-83 van Erfgoed Hoogstraten
met vermelding Busuitstap.
Zo spoedig mogelijk inschrijven, Uiterlijk vóór 1 oktober !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Water is nooit ver weg in de buurt van binnenstad in ’s Hertogenbosch

Een voorsmaakje van deze boeiende stad.
In ’s Hertogenbosch, gelegen tussen de Dommel en de Aa,vestigden de eerste bewoners zich
op een hoger gelegen zandplaat ± 8000 jaar geleden, bewerkte vuurstenen getuigen hiervan.
Ook heel wat Romeinse muntstukken werden hier gevonden.
De basisvorm van ‘s Hertogenbosch is een gelijkbenige driehoek, symbool van het volmaakte
volgens Plato. Ook de huidige Markt heeft diezelfde vorm bewaard.
In 1185 kreeg deze handelsnederzetting de stadsrechten van hertog Hendrik I, 25 jaar vóór
Hoogstraten dus. Men noemde deze stad “Des Hertogen Bosch”.
Hendrik I, de strijdvaardige genoemd, wilde een sterke machtstad die kon concurreren met de
Hollandse en Gelderse handelscentra in het rivierengebied, het moest een sterke vesting zijn
die zijn hertogdom beveiligde tegen opdringerige noorderburen.
Deze stad werd de 4de pijler van Brabant na Leuven, Brussel en Antwerpen.
Resten van de eerste ommuring uit de 13de eeuw zijn o.a. nog te zien in het nieuwe stadhuis.
Het huidige VVV,de Moriaan uit 1220 is het oudst bewaarde bakstenen huis in Nederland.
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De beroemdste stadsbewoner,
Jeroen Bosch,
kreeg een standbeeld op de markt

Den Bosch is een stad met stadswallen. Bevriende steden schonken stenen (die erg duur
waren) om poorten te bouwen, zij
droegen hun naam, zo had men de
Leuvense, de Antwerpse en de
Brusselse poort. Poortwachters openden
de poorten van zonsopgang tot
zonsondergang, zij controleerden en
registreerden
het
personenen
goederenverkeer en ontvingen belasting
van de vervoerders.
De volgende eeuwen verlegde men de
muren
omwille
van
de
sterke
bevolkingsgroei.
Door
ruimtegebrek
bouwde men over de Binnendieze heen,
deze overkluizingen zijn een typisch
Bosch fenomeen, uniek !
Een dieptepunt in de geschiedenis van
den Bosch bezorgde veldheer Maarten
van Rossum van Gelre, hij terroriseerde
met zijn kompanen het hertogdom
Brabant in 1542 – 1543.

Ook bij ons in de Kempen bracht deze
roofridder veel onheil. Van Rossum
doodde, verwoestte en stichtte brand, de
handel werd erg belemmerd. In 1546
was er hongersnood.
In de middeleeuwse vestingstad ’s Hertogenbosch waren naast de Sint-Jan nog drie andere
kerken, ingepland op de punten van ook een driehoek, nl. de Sint-Pieter ( N ), de Sint-Catrien
(Z.W. ) en de Sint-Jacob ( Z.O. ).
De Sint-Janskathedraal,het visitekaartje van deze stad,is laatgotisch, gebouw tussen 1380 en
1530, in de 19de eeuw en de 20ste eeuw ingrijpend gerestaureerd. Het laatste restauratieproject,
1999-2010, is afgerond met een kostenplaatje van 36 miljoen euro, het was een noodzakelijke
reddingsoperatie om deze kerk te behouden voor het verval, veroorzaakt door weersinvloeden
en zure regen op de gebruikte tufsteen.
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We gaan de Sint-Jan in al zijn schittering en glorie kunnen bewonderen. De westertoren is van
oorsprong romaans, de steunberen met pijlers en luchtbogen zijn opgesmukt met
gebeeldhouwde figuren zoals engelen, heiligen,vreemde figuren, hertogen, schutslieden,
pinakels,…
Ruim 600 beelden sieren deze kerk. Enkele blikvangers : het gewelf van de viering met het
“alziend oog”, het hoogkoor met zijn zeven straalkapellen, muurschilderingen,
gewelfschilderingen en kanunnikenbanken uit de 15de eeuw.
De Sint-Jan getuigt van grote vroomheid, van kunstzin, van ambachtelijk vakmanschap, van
welvaart en trots van de vroegere stedelingen.
En heeft den Bosch geen begijnhof ?
Al vroeg in de 13de eeuw werd er een begijnhof gebouwd op het gebied dat nu de Parade heet.
Het werd later sterk uitgebreid, kreeg een eigen driebeukig kerkje gewijd aan de heilige
Nicolaas, een begraafplaats en een ommuring.
In de tuin van het vrijthof stonden lindenbomen, symbool van (geestelijke) vruchtbaarheid. Na
de val van de stad in 1629 mochten er geen begijnen meer aangenomen worden. In 1749
werden de laatste restanten opgeruimd en blijft er niets, maar dan ook niets meer van het
begijnhof over.
Kijk, dat heeft vzw Het Convent voor Hoogstraten toch wonderbaarlijk aangepakt, niet ?
De Sint-Jacobkerk,ontstaan uit een schuilkerk, werd eind 19de eeuw afgebroken en in 1907
vervangen door de huidige kerk aan de Hinthamerstraat. Deze koepelkerk is in 2007
omgedoopt tot het Jheronimus Bosch Art Center dat we ook gaan bezoeken. Hierin worden
op verschillende wijze het leven en de werken van “de grootste zoon van de stad” voor het
voetlicht gebracht.
Over het leven van Jheronimus Bosch is weinig bekend. Hij werd als Jheronimus van Aken
vermoedelijk in 1450 in ‘s Hertogenbosch geboren en hij heeft zich naar deze stad genoemd.
Bosch heeft er dan ook zijn hele leven gewoond en gewerkt. Hij behoorde tot een
schildersfamilie, de kunst zat dus in de genen! Als lid van de Lieve-Vrouwe-Broederschap in
Den Bosch ontwierp hij een borduurwerk, een kaarsenkroon en een gebrandschilderd raam
voor hun eigen zijkapel in de Sint-Janskathedraal. Wie uit zijn werk vol narren en dwazen zou
afleiden dat hij tussen gekken en misvormden leefde, heeft het helemaal mis : Bosch en zijn
vrouw Aleid van de Meervenne vormden een eerbaar kinderloos echtpaar dat in het hartje van
de stad woonde.
Bosch is een echte moralist, hij vindt het zijn plicht de mens terecht te wijzen als deze weer
eens de verkeerde weg opgaat. Hij gebruikt monsterachtige wezens, gedrochten, boosachtige
schepsels en spookachtigen om het gedrag van de mens te hekelen, om te waarschuwen voor
de wraak van God die verschrikkelijk zal zijn als men zijn leven niet betert !
De symbolische betekenis van heel wat afbeeldingen zijn nog steeds niet achterhaald,
iconologen en ornithologen hebben nog veel te achterhalen.
De beeldtaal van Jeroen Bosch is direct en radicaal, daardoor vinden sommigen het
choquerend en aanstotelijk, anderen juist sterk en aangrijpend. Eén ding is zeker : de werken
van Bosch laten niemand onberoerd
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!
Met zorg bewaarde getuigen van het vestingsverleden van Den Bosch

Zondag 16 oktober wordt vast een goedgevulde, boeiende uitstap !
VLUG INSCHRIJVEN DUS
1. Geef uw naam door per e-mail: josee.verbreuken@telenet.be of telefonisch
03-3145633 of 0494 486950
2. Overschrijven van het bedrag van 50 euro voor erfgoedleden of 52 euro
voor niet-leden op rekening nr. 646-2206140-83 van Erfgoed Hoogstraten
met vermelding Busuitstap.
Zo spoedig mogelijk inschrijven, Uiterlijk vóór 1 oktober !

Nieuws van de werkgroep Monumenten
De werkgroep Monumenten werkt, langs de Stedelijke Commissie Bouwkundig Erfgoed,
op een constructieve manier samen met het stadsbestuur en de dienst ruimtelijke
ordening in het algemeen en schepen Ward Baets in het bijzonder. De eigenaars van
een woning opgenomen in de juridisch vastgelegde lijst van het bouwkundige erfgoed of
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hun architecten, worden systematisch doorverwezen naar de commissie. Het is hier niet
de plaats om het verhaal van succesrijke tussenkomsten te publiceren, maar neem van
ons aan dat we, wat dit betreft, zeer tevreden zijn.
Het bovenstaande betekent echter niet dat de werkgroep zeer alert en kritisch blijft en
bezwaren indient wanneer het bestuur van Erfgoed Hoogstraten dit zo beslist.

Een serre bij de kolonie
Zo konden we niet verhinderen dat de firma Basterca FV, Polder 10 te Wortel, een
gigantische grote serre mag wegzetten in de schaduw van het als landschap
beschermde domein van Wortel-kolonie, ondanks onze bezwaarschriften in overleg met
de buurtbewoners. Een beslissing die je niet kan begrijpen als je bedenkt dat het
stadsbestuur zich inzet (nou ja) om de kolonie samen met die van Merksplas en de
Nederlandse kolonies Fredericksoord en Veenhuizen in 2018 te laten erkennen als
Werelderfgoed.

Een bouwtoelating ……. na een procedurefout

De woning Poeleinde 1 te Wortel, een van de beste voorbeelden van “nieuwe zakelijkheid” in
Hoogstraten, mag ondanks negatieve adviezen, van het college gesloopt worden

Op 20 mei werd een aanvraag ingediend voor het bouwen van een woning en garage
na het slopen van de woning Poeleinde 1, één voor deze omgeving uitzonderlijk lichtmodernistisch huis met duidelijke invloed van ‘nieuwe zakelijkheid’ in de architectuur.
Ondanks een negatief advies van de Stedelijke Commissie Bouwkundig Erfgoed en van
het Agentschap Ruimtelijke Ordening, Cel Onroerend Erfgoed, leverde het
schepencollege op 1 augustus een bouwvergunning af.
De werkgroep Monumenten was verrast dat het stadsbestuur nooit een openbaar
onderzoek instelde, een verplichting gelet op artikel 3 § 3 van het Besluit van de
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Vlaamse Regering van 5 mei 2000. Een procedurefout waartegen het bestuur van
Erfgoed Hoogstraten in beroep gaat bij de bestendige deputatie.

Drie verdiepingen en inname van een trage weg rond het begijnhof
Erfgoed Hoogstraten tekende ook bezwaar aan tegen de plannen van Tinne en Karl
Dries, Vrijheid 107 te Hoogstraten. In een omgeving met panden van twee bouwlagen,
een gelijkvloers en één verdieping, willen ze een gebouw neerpoten met vier
bouwlagen, drie verdiepingen boven een handelspand. Om de vier bouwlagen mogelijk
te maken, wordt de kroonlijst wel gelegd op 7,55 meter hoogte (zo hoog als bank
rechts), maar met een bouwdiepte van 8,30 meter wordt de nok 12,90 meter hoog, 2,10
meter hoger dan het gebouw rechts.
En u kan het al raden, in het ontwerp wordt een megadakkapel voorzien van 6 meter
breed en 2,67 meter hoog, nog veel groter dan de KBC dakkapellen. Er is, naar onze
mening geen sprake meer van een dakkapel, omdat men een volwaardige bouwlaag
creëert onder wat een zadeldak zou moeten zijn. Bovendien wordt een gevel die op
plan 7,55 meter hoog is, optisch een gevel van 10,22 meter hoog. .

Het brevierpad rond het begijnhof is door Dexia voorbeeldig gerespecteerd en aangegeven
door het gebruik van een ander materiaal. De familie Dries heeft het afgesloten en in gebruik
genomen. Erfgoed Hoogstraten en Het Convent tekenden bezwaar aan.

Nieuws van de werkgroep Trage wegen
Stipstappepad en Kasteelvoetpad “open “
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Om dit heuglijke feit onder de aandacht te brengen van de wandelaars werden er 3
voorjaarswandelingen georganiseerd telkens vanuit een verschillend vertrekpunt. De
bedoeling is om dit historisch voetpad aan het grote publiek te laten kennen .
De wandelingen hadden plaats op 4 april, 2 mei, 6 juni en 4 juli onder grote
belangstelling rekening gehouden met de wisselende weersomstandigheden.
Het pad staat goed aangeduid en is bedoeld als “laarzenpad”en via “valpoortjes” kan
men nu een perfecte verbinding maken tussen de kapel in Minderhout via Withof naar
Laermolen, vervolgens over het “Stipstappepad”via de Oude Weg tot aan de kerk in
Wortel, of via de afsplitsing “Kasteelvoetpad” verder naar het Poeleinde en Wortelkolonie.
Overzicht fases naar een volledige heropening:
Deel 1 : van Molenstraat tot aan het vroegere kasteel(=PSC) is hersteld in 2004.
Deel 2 : van PSC tot aan de achterzijde PSC als laarzenpad terug in gebruik genomen
in 2010.
(Ter Hoogte van Deel 2 splitst het Kasteelvoetpad af naar het oosten, richting
Poeleinde. Het eerste deel hiervan is ook terug in gebruik genomen als
laarzenpad in 2010. Het tweede deel is nog intact.)
Deel 3: van achterzijde PSC tot aan de Klinketbrug is nog intact.
Deel 4 : Van Klinketbrug tot aan de kerk in Wortel is opgegaan in straat “Oude Weg”
Dit Stipstappepad zal in de nabije toekomst opgenomen worden in het wandelnetwerk
van Toerisme Antwerpen zodanig dat zijn toekomst verzekerd zal blijven .
Een woord van dank gaat uit naar de leden van de werkgroep en het stadsbestuur voor
de logistieke ondersteuning. Het is een werk van lange adem geweest maar het
resultaat mag er wezen.

Tikkehaenweg
Er zijn al onderhandelingen gestart met de gemeente Baarle-Nassau en de stad
Hoogstraten over een gezamenlijk project ,grensoverschrijdende samenwerking tussen
2 besturen om een vergane weg terug in ere te herstellen. Bedoeling is om op de” dag
van de Trage Weg”op zondag 23
oktober deze wandelweg plechtig
te heropenen.
Waar
precies
ligt
deze
Tikkehaenweg? Deze buurtweg
loopt
van
de
Bosuil
in
noordoostelijke richting naar de
grens Beukendreef-Castelré(komt
uit bij café Holland).
Met de verschillende verenigingen
(Natuurpunt, Amalia van Solms,
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de erfgoedvereniging uit Baarle Nassau/Hertog, VZW Trage Wegen en onze
werkgroep) wordt deze buurtweg in ere hersteld met behulp van de logistieke hulp van
de stad Hoogstraten en de gemeente Baarle-Nassau.

Inventarisatie “Trage Wegen” in Groot-Hoogstraten
Aan deze inventarisatie is de werkgroep al jaren bezig en stilaan komen we aan de
afronding van dit huzarenwerk. Momenteel staan we zo ver dat de meeste trage
verbindingswegen geïnventariseerd zijn. Dit werk beoogt een grondig overzicht van de
bestaande ,deels verdwenen en verdwenen “Trage Wegen” . Momenteel zijn een aantal
kennissen van het terrein bezig om dit overzicht na te lezen en eventueel aan te vullen
en/of te corrigeren.

Wandelnetwerk Wortel en Merksplas- kolonie
De organisatie “Het Kempisch Landschap “heeft een wandelnetwerk ontwikkeld in
samenwerking
met
Toerisme
Hoogstraten
en
Merksplas,Natuurpunt,wandelverenigingen en onze werkgroep . Je kan het vergelijken
met een” fietsknooppuntennetwerk” maar ditmaal voor wandelaars . Je hebt
waarschijnlijk reeds de palen zien staan . De kaarten zijn binnenkort verkrijgbaar bij de
dienst Toerisme.

Tijdens de voorstelling van het wandelnetwerk in de kapel van Mersplas-kolonie was
Hoogstraten opvallend slecht vertegenwoordigd. André Oomen van Natuurpunt en Stan
Geysen en Jef Michielsen van de werkgroep Trage wegen waren er wel.

70 jaar geleden… (5)
September 2011

Pagina 12

Erfgoed Hoogstraten – Nieuwsbrief september 2011

In deze rubriek vanwege de Werkgroep "Op het Oorlogspad" gaan we in
onze nieuwsbrief telkens een 70-tal jaar terug in de tijd om bepaalde
gebeurtenissen en/of personen uit de dramatische Tweede Wereldoorlog in
de kijker te zetten.

Ontginning in oorlogstijd (deel 2)
In onze vorige bijdrage hebben we de schijnwerpers gezet op de ontginningen van
woeste gronden rond Meer door de Liebig Compagnie en de manier waarop dit
gegeven ondermeer door E.H. Albert Naveau werd ingeschakeld om jongemannen te
laten ontsnappen aan de verplichte arbeid in Duitsland. In dit deel behandelen we een
speler met een andere invalshoek.

"Ic Dien"! De VAVV te Maxburg
"Tijdens de oorlog zaten er hier op het kasteel van Maxburg ook wat kerels. Wat het juist
was dat weet ik niet, maar ze hadden een soort soldatentenue aan. Die zag je geregeld
aan de baan werken, als er bijvoorbeeld hier en daar grote plassen stonden. Ze zijn er
nogal een tijdje geweest, maar ze deden niet veel zinnigs. Het waren ook echte
stielmannen hoor...je moest goed uitkijken of je reed vast waar ze bezig waren geweest!
Als er ergens een plas stond dan maakten ze er een gat naast en ze lieten het zo weglopen. Het leek eigenlijk nergens op. Wij zagen die kerels geregeld bij ons op de boerderij
en we konden er heel goed mee om. Dat waren maar gewone mannen als iedereen en we
hebben er nooit problemen mee gehad. Er was er eentje van Herentals bij, geloof ik. Die is
op een keer met mijn fiets naar huis geweest1."
De mannen die door Merenaar Zander Laurijssen uit de Maxburgdreef met de kritische
blik van een Kempense boer werden beschreven, vormden een onderdeel van wat toen
een vrij jonge formatie was, de Vrijwillige Arbeidsdienst voor Vlaanderen (VAVV).

Achtergrond VAVV
Arbeidsdienst op zich was eigenlijk geen nieuwigheid. Al vanaf 1920, maar zeker ook
tijdens de diepe economische crisis van de jaren 1930, werden er in een aantal landen
dergelijke organisaties opgericht, bijvoorbeeld in Bulgarije, Polen, Roemenië,
Zwitserland, Engeland en de Verenigde Staten. Het meest gekend werd de Duitse
variant, de Reichsarbeitsdienst (RAD), die in 1935 was opgericht. Alle jonge mannen in
het Derde Rijk moesten zes maanden dienen in de RAD alvorens in militaire dienst te
gaan of aan hogere studies te beginnen. Het was in nazi-Duitsland dus verplicht terwijl
er in de meeste andere landen op vrijwillige basis werd gerekruteerd. Hoofddoel was
het verminderen van de grote werkloosheid. Bovendien wilde men de gemeenschapszin
1

Interview met Alexander Laurijssen (AFH)
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aanwakkeren en tegelijkertijd door veldwerk de opbrengsten uit de landbouw
verbeteren. Ook in België werd in 1935 met overheidssteun een initiatief in die richting
genomen, maar het project raakte niet echt uit de startblokken.
Eens de Duitse bezetting een feit was, werd het idee terug opgevist. Op 8 december
1940 verscheen in het Belgische Staatsblad de kaderwet over de oprichting van de
Vrijwillige
Arbeidsdienst voor
Vlaanderen en de
Waalse tegenhanger
Le Service Volontaire
du Travail pour la
Wallonie (SVTW). De
oprichtende macht
was het
CommissariaatGeneraal voor ’s
Lands wederopbouw.
Vanaf 14 augustus
1941 kwam de
arbeidsdienst onder
Affiche voor de VAVV
(collectie Stedelijk
Museum Hoogstraten)

de bevoegdheid te
Antwerpen.
De bijnaam "bruin
mannen" of het meer
negatief
geladen
"Coloradokevers"
kregen ze door de
kleur van hun kledij.
Ze
gebruikten
oorspronkelijk
Belgische
legeruniformen
die
werden geverfd in de
typische donkerbruine kleur. Uiterlijk vertoonde de VAVV veel gelijkenissen met de
Duitse RAD, maar het was een Belgische organisatie. Hun overal terugkerende
herkenningstekens waren de spade en de korenaar. Ze kwamen onder leiding van Van
Thillo snel in het vaarwater van de Nieuwe Orde terecht en de VAVV werd duchtig
ingeschakeld in de propagandamachine.
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Vanaf het voorjaar van 1941 ronselde men vrijwilligers. Jonge mannen van minstens 18
jaar oud konden zich aanmelden voor een zes maanden durende diensttijd. Uit een
propagandaboekje van de VAVV2: “Bovendien is het onze taak de gedachte van den
arbeidsdienst bij onze volksgenoten te doen doordringen en ons Volk bewust te maken
van de voor de gemeenschap verdienstelijke roeping van deze organisatie. De eer van
de arbeid, handenarbeid en geestesarbeid, moet opnieuw ons Volk doordringen. Enkel
door de arbeid van alle volksgenoten zullen we in de toekomst een vrij, welvarend volk
wezen. Derhalve is arbeid een dure plicht van ieder tegenover gemeenschap en
Vaderland. Wij willen ons volk en vooral de jeugd winnen voor de gedachte:
arbeidsdienst is eredienst, voor Volk en Land.” Men streefde ernaar om, door hen
samen te laten werken, een band te scheppen tussen studenten en volksjongens,
handenarbeiders en intellectuelen.
Alvorens men de arbeidsdienst mocht aanvangen controleerde men of de persoon
lichamelijk geschikt was voor de zware fysieke arbeid. Na de opleidingsperiode van
veertien dagen bracht men de rest van de tijd door als volwaardige arbeidsman in een
kamp. Dergelijke kampen waren meestal landelijk gelegen, ver van dorpen of steden.
Op het platteland lagen indertijd nog duizenden hectaren grond braak en hierin zag de
VAVV een uitdaging. In de Kempen werden vele heidegronden omgevormd tot
aardappelvelden. Elders werkte de VAVV voornamelijk aan het droogleggen en
uitbreiden van polders. Hun taak bestond er daar in om dijken te bouwen en/of te
verstevigen, waterlopen aan te passen, wateringen te graven, enz. Soms werden ook
wegenwerken uitgevoerd of sportterreinen aangelegd.
De VAVV was een paramilitaire organisatie waar orde en discipline heerste. In de
hiërarchische opbouw stond de gewone arbeidsman respectievelijk onder het bevel van
een ploegleider, een veldmeester en tenslotte van een hopman. Deze laatste was
tevens de kampleider van het arbeidskamp. Verschillende kampen samen vormden een
arbeidsgroep, die op hun beurt werden gebundeld in een arbeidsgouw.
Zij die dienst namen bij het VAVV waren vaak overtuigde Vlaamsnationalisten die zich
wilden verdienstelijk maken voor hun volk. Anderen voelden zich dan weer
aangesproken door de gezamelijke handenarbeid in de natuur. Enkelen traden toe
omwille van een beloofde voorkeursbehandeling bij aanwerving in openbare dienst of bij
Vlaamsgezinde bedrijven. Vanaf 1943 zagen een aantal jongeren in de VAVV tevens
een middel om te ontsnappen aan de verplichte tewerkstelling in Duitsland.
Door het toenemende aantal arbeidsmannen - en later ook arbeidsmeisjes - breidde het
aantal arbeidskampen zich tamelijk snel uit. In de loop van 1941 werden niet minder
dan elf kampen opgericht. Het eerste kamp bevond zich te Maxburg bij Meer. Het werd
geopend op 30 januari 1941. Later kwamen er in de Kempen ook kampen in Schilde
(Kamp
"Steynhoeve"),
Kapellen
(Kamp
"Eikenhof"),
Wuustwezel
(Kamp
2

Brochure ‘Wat is de Vrijwillige Arbeidsdienst voor Vlaanderen’, Departement Propaganda, uitgeverij De Schelde,
1941, blz. 32.

September 2011

Pagina 15

Erfgoed Hoogstraten – Nieuwsbrief september 2011
"Wachelbergen") en Mol (Kamp "De Maat"). Uiteindelijk werden op vijfentwintig
verschillende plaatsen in Vlaanderen werkkampen opgericht, zowel voor de mannelijke
als vrouwelijke arbeidsdienst. Naast deze arbeidskampen waren er ook twee
opleidingskampen. De Veldmeesterschool "Cyriel Verschraegen" was ondergebracht in
het Grand Hotel Schotenhof (Iepenburg) te Schoten en de Ploegleiderschool "Joris van
Severen" bevond zich in Brecht.

Ontginningen door de VAVV te Maxburg in 1941 (Belgapress, SOMA 162242)

Naargelang de oorlog vorderde kwamen er opdrachten bij, zoals het ruimen van puin na
bombardementen en het ondersteunen van hulpbehoevende gezinnen in de arme
wijken van de grootsteden. In 1944 werd de VAVV onder Duitse druk hervormd en

uiteindelijk opgeheven. Doorheen de vier jaren van haar bestaan dienden ongeveer
zesduizend man in de VAVV, waaronder minstens één Hoogstratenaar.
Hoewel de VAVV in het kamp van de Nieuwe Orde wordt geplaatst, zijn zij die vrijwillig
in dienst traden voor zover we weten niet vervolgd tijdens de naoorlogse repressie. Het
ging immers om een organisatie die was ontstaan binnen een Belgisch wettelijk kader.
De VAVV vormde evenwel een voedingsbodem voor verregaande vormen van
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collaboratie. Men recruteerde er o.a. voor de gewapende formaties aan het Oostfront en
daar werd na de bevrijding wel hard tegen opgetreden.

Kamp Maxburg
Zoals gezegd werd er begin 1941 een arbeidskamp ingericht te Maxburg bij Meer.
Standplaats werd het grotendeels verlaten landhuis dat tussen 1860 en 1869 als
buitengoed was gebouwd in opdracht van Max Van Den Bergh, een gefortuneerde
jeneverstoker uit Antwerpen, die meteen zijn naam gaf aan het gehucht. De
opeenvolgende exploitaties (jeneverstokerij met bijhorende graanvelden en een
stoeterij) kenden maar een matig succes of liepen slecht af. De eigenaar uit de jaren
1930, de bankiersfamilie Havenith, kwam in grote financiële moeilijkheden en in die
periode doken er een aantal andere ontginners op, waarbij nogal wat families uit NoordBrabant. Een van hen was Adriaan Kustermans uit Zundert. Hij kocht rond 1937 meer
dan 100 ha, inclusief het kasteel Maxburg, de bijgebouwen en de grote boerderij. Met
het kasteel en de bossen kon hij als boer niet veel beginnen en de villa werd verder
verkocht aan E.H. Albert Naveau, onderpastoor te Meer. Het is opvallend dat deze
figuur ook hier weer opduikt. Volgens een verklaring van Liza Kustermans, dochter van
Adriaan was het E.H. Naveau die de VAVV in Maxburg aanbracht3. Hij verhuurde het
domein overigens wel meer voor vakantiekampen en dergelijke. De inkomsten zullen
goed van pas zijn gekomen voor het onderhoud van het landgoed.
Op 30 januari 1941 - het vroor dat het kraakte - werden er 95 vrijwilligers in een open
vrachtwagen aangevoerd. Deze eerste lichting Vlaamse arbeidsmannen werden zo
naast de eveneens al genoemde Compagnie Liebig een speler bij de ontginning van de
woeste gronden ten westen van Meer.
Dolf Gillis, één van de initiatiefnemers, verwelkomde hen - in de geest van die tijd - met
de volgende woorden: "…zoals ge hier wilde wateren zult bedwingen en uit dorre heide
de gouden tarwe zult winnen, zo zult ge het in klassen en partijen verscheurde volk
terug samenbundelen tot heil van het volk."
In totaal zouden er 238 arbeidsmannen aan het kamp te Maxburg deelnemen. Het was
het pionierskamp waar men met vallen en opstaan aan de organisatie sleutelde. Het
heeft waarschijnlijk ook maar een paar maanden gediend en - jammer genoeg - is er
nauwelijks informatie over beschikbaar.

3

Interview met Liza Keustermans (OHO/EH)
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Vlaggegroet bij de VAVV in Kamp Maxburg in het voorjaar van 1941 (Belgapress, SOMA 16229)

Een zeldzame getuigenis
We vonden evenwel een uniek relaas over "Kamp Maxburg" van Lode Beyens die er
kort na aankomst - en blijkbaar tot zijn verbazing - meteen werd aangesteld als een van
de schaarleiders:
"Dat ik ooit in de V.A.V.V. terecht kwam is heel normaal. Bij het uitbreken van de oorlog
in 1940 was ik een jong vlieger officier bij het Belgisch Jachtvliegwezen. Ik stond er
bekend als een "flamingant". Ik was immers de eerste en enige vliegerofficier die bij het
vliegwezen al de examens in het Nederlands had afgelegd.
Na de 18-daagse veldtocht zat ik vanaf augustus reeds op halve wedde thuis, tot in de
kranten de oproep voor de Vrijwillige Arbeidsdienst voor Vlaanderen verscheen. Ik
voelde me meteen gewonnen.
Van een "arbeidsdienst" wist ik totaal niets af. Ik heb me aangemeld in de Nervierstraat
in Antwerpen en ging een verbintenis aan voor zes maanden. Veel uitleg moest ik niet
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hebben. Ik wilde mijn volk eenvoudig zes maanden dienen, om het even wat het zou
worden. Dolf Gillis keek vreemd op…een vliegerofficier!
Op 30 januari 1941 werd ik opgeroepen voor "Maxburg". Dolf Gillis riep aantreden en
haalde uit de hoop een Van de Bogaert als kampleider, een Beyens als eerste
schaarleider en nog enkele andere schaar- en ploegleiders. Ik kende er niemand van en
het verraste me dat ik meteen een leidende functie kreeg. Daar had ik geenszins op
gerekend, temeer daar ik een vreemde was in een voor mij gans nieuw midden, waarin
velen zich als Dinaso-lid4 reeds hadden ontmoet.
Mijn eerste indruk was wel te doen te hebben met een aantal jonge elementen die
zowat soldaatje wilden spelen. Als oud-soldaat en beroepsmilitair bemerkte ik echter vrij
vlug dat dit "soldaatje willen zijn" de uitdrukking was van een "beleefde" overtuiging of
liever een "overtuigde beleving".
De arbeidsdienst werd mijn leger. Van bij de aanvang voelde ik er mij thuis en vond ik
er mijn taak. Dat ik er als soldaat, in plaats van tegenover soldaten, nu tegenover jonge
arbeidsmannen stond maakte me geen verschil. Maar dat men die jongens, in plaats
van een geweer een spade in handen gaf vond ik, als zoon van een boer, een
schitterende vondst.
Wat van bij de aanvang in het kamp opviel was de goede organisatie. "Maxburg" was in
orde! Alles was voorzien voor de bezetting van twee scharen. Slaapkamers per ploeg
met volledige slaapuitrusting en een kast per man, wasgelegenheid, eetzaal met
volledig eetgerei, een goed ingerichte keuken, een volledig ingericht bureau met
schrijfmachine, ontspanningslokaal met toog, slaapkamer voor Kampleider en
Schaarleider. Alles was voorzien. Alleen was de bezetting van de ploegkamers te dicht.
De manschappen lagen met drie boven elkaar, twaalf man in een niet te grote kamer,
zodat 's nachts de deuren moesten openblijven.
Een "voorwacht" had het kamp in gereedheid gebracht. Ze ontving de eerste bezetting
met een degelijk avondmaal. De kampleider kon zijn taak meteen beginnen, zonder al
te veel zorgen over stoelen, lakens enzovoort. De ziekenverpleger had zijn slaapkamer
met medicijnen en verband. Alles was voorzien en was er. De bakker was zelfs besteld
voor de dagelijkse broodlevering.
Zo vreemd ons uniform in den beginne ook aandeed, toch is de VAVV er in geslaagd
liefde en fierheid daarvoor op te wekken bij alle arbeidsmannen. Van alle
geüniformeerden in die tijd waren onze jongens het keurigst gekleed.

4

verwijzing naar het Verdinaso, de autoritaire beweging van de in mei 1940 vermoorde Joris Van Severen.
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Is het omdat ik de enige beroepsofficier was die zich had aangegeven als vrijwilliger
voor de Arbeidsdienst dat ik voor de opening van Maxburg werd aangesteld als
schaarleider en plaatsvervangend kampleider, d.w.z. "duiveltje-doet-al"? Vooral omdat
de kampleider eerder een burger was en administratieve neigingen had, kreeg ik het
actieve deel van de opleiding. Hiermede wil ik geen afbreuk doen aan de verdienste van
de eerste Kampleider. Voor mij is Van den Bogaert steeds mijn Kampleider geweest en
is hij dat nog! Niettegenstaande dat ik als vlieger geen kazernerat was, was het toch
mogelijk dat ik wat te militair zou kunnen optreden. In Maxburg werd alleszins de goede
weg betreden. Voor jonge arbeidsmannen soms toch wel hard.
Van in het begin werd nadruk gelegd op de stipte naleving van de dagindeling, de basis
voor het kampleven, en op de orde-oefeningen, de basis van de kampgeest en tucht.
Werken waren nog niet voorzien en er waren zelfs nog geen spaden! Wel stond in de
dagindeling "houtsprokkelen". In het park lag een overvloed aan dood hout. Om de
kolenschaarste te lenigen werd zoveel mogelijk hout in de kelder opgeslagen. 't Was
immers volop winter. Later moest al dat hout weer uit de kelder worden gesleept omdat
het er niet droogde en rotte.
Hoe de kampleiding de arbeidsmannen een ganse dag kon bezighouden is me nu een
raadsel. Zelf heb ik vaak een uurtje onderricht gegeven. Meestal werd met de mannen
gesproken over punten die ik had vastgesteld en opgetekend en die hoofdzakelijk
betrekking hadden op ons gezamelijke kampleven. Zindelijkheid, eerbied voor het
uniform, tucht, het leidersbeginsel, wellevendheid, houding, gedrag in het openbaar, de
groet, omgang met meerderen, verzorgde en beschaafde taalkameraadschap,
dagdienst, nachtdienst, kledij, enzovoort…
Toen de spaden eindelijk in het kamp aankwamen, moest ik eerst zelf de spadebevelen aanleren. Daarna de ploegleiders opleiden die het nadien de arbeidsmannen
aanleerden. Dan kwam het veldwerk. Een wildernis overwoekerd met taai buntgras
werd volgens de dubbele-kip wijze opgespit. Later werden met struikentrekkers grote
percelen grond gezuiverd.
In feite is het werkrendement van Maxburg niet bijzonder hoog geweest. Ik geloof niet
dat er veel werk was gepland voor Maxburg, gelet op het korte leven van dit kamp.
Maar het was een eerste proef. Gelukkig was het ver afgelegen en hadden we niet veel
last van staflieden. We konden onzelf laten groeien.5"

5

Van Der Auwera Frans, V.A.V.V., De Vrijwillige Arbeidsdienst Voor Vlaanderen, België in oorlog 29,
Uitgeverij De Krijger, 2001, p. 29‐34
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Een afdeling van de VAVV tijdens een mars te Maxburg (Belgapress, SOMA 16226)

Wally Schoofs en Francis Huijbrechts
Werkgroep "Op het Oorlogspad"
Met dank aan Zander Laurijssen en Liza Keustermans.
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