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Voorwoord
Door omstandigheden heeft u wat langer dan gewoonlijk moeten wachten op de eerste
nieuwsbrief van het jaar, maar uw geduld wordt wel beloond. Het is immers een gevarieerd
nummer geworden met een terugblik op een zeer geslaagde tweede jaarhelft van 2017
met de OMD, de herfstuitstap naar Antwerpen en de boekvoorstelling in het Klein
Seminarie. Tevens vindt u een vooruitblik op een goed gevuld 2018, dat trouwens tot het
Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed is uitgeroepen. Ook onze vereniging probeert daar
haar steentje toe bij te dragen en dat met uiteenlopende invalshoeken en – waar mogelijk
- in samenwerking met onze erfgoedpartners. Er zijn in 2018 overigens enkele historische
mijlpalen waar we aandacht aan willen besteden, zoals 500 jaar Graafschap Hoogstraten
en 100 jaar einde van de Eerste Wereldoorlog.
We zetten voor u alvast een aantal interessante data op een rijtje
• 31 maart-24 juni: tentoonstelling: “[B]engeltjes door Alfred Ost” in het SMH
• 22 april: Open Monumentendag
• 26 mei: herdenking vliegtuigcrash bij Gelmelslot op 30 mei 1943
• 23 juni: Algemene Vergadering EH
• 4 augustus - 23 december: tentoonstelling “Herr Bürgermeister - De geheime
dagboeken van Lodewijk Van Nueten (1914-1918)” in SMH
• 9 september: Open Monumentendag
• 3 november: najaarslezing EH
Om deze inleiding af te ronden, kunnen we jullie tevens met veel plezier onze nieuwe spruit
aankondigen, met de officiële start van de nieuwe werkgroep Familiekunde die onder de
vleugels van Erfgoed Hoogstraten zal opereren. Over dit alles verneemt u meer in deze en
volgende nieuwsbrieven
Veel erfgoedplezier in dit erfgoedjaar!
Francis Huijbrechts
Voorzitter
Ledenbijdrage 2018: Een nieuw werkingsjaar, betekent ook een nieuwe ledenbijdrage.
Bijgevoegd vindt u een overschrijvingsformulier voor de betaling van het lidgeld 2018 dat
werd vastgesteld op € 15. Alle betalingen dienen te gebeuren via rekeningnummer
BE59 8601 1434 8026 en BIC-code SPAABE22. Hartelijk dank voor uw steun
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Grenzeloze
Open Monumentendag
Verslag van een prettige erfgoedwandeling - 10 september 2017
We
konden
tijdens
de
Open
Monumentendag op 10 september 2017
vaststellen dat het grensverleden in
Hoogstraten nog niet bepaald vergeten
is, wel integendeel. In het kader van het
jaarthema “Grenzeloos” hadden wij een
geleide wandeling uitgestippeld door
Wortel en Hoogstraten, langs ondermeer
aloude
smokkelpaadjes,
enkele
woningen die eind jaren 1920 zijn
opgetrokken
voor
lokale
douanebrigades en ook een berucht
smokkelaarsnest van weleer.
Er daagden voor deze activiteit bijna 70 geïnteresseerden op van alle leeftijden. Het werd
voor ons dus zeker een geslaagde OMD, met heel wat aandacht voor het resterende
grenspatrimonium in een regio die reeds grensgebied is sinds 1648. (FH)
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Wie schrijft die blijft…
Hoogstraten schrijft - 14 oktober 2017
De hoofdbibliotheek organiseerde midden oktober “Hoogstraten schrijft!” waarbij toch een
mooi aantal lokale auteurs hun werk – van uiteenlopende aard - konden voorstellen.

Het zal u niet verbazen dat Erfgoed Hoogstraten die zaterdag ook van de partij was. We
vaardigden met Piet Van Deun, Leslie Brosens en Francis Huijbrechts immers drie auteurs af
die al instonden voor verschillende historische bijdragen in onze jaarboeken sinds 2004. U
kon bij hen terecht om uw reeks te vervolledigen of om een woordje uitleg te krijgen over
onze publicaties en aanpak. (FH)

Najaarsuitstap Antwerpen
Uitstap naar de Hofkamer en de Sint-Jacobskerk - 22 oktober 2017
De geslaagde uitstap naar Antwerpen begon met een gesmaakte koffie vlak bij de
Hofkamer. Nadat jong en oud allemaal aangekomen was, is het bezoek aan de Hofkamer
van start gegaan.
De rondleiding werd gegeven door Benedikte Dewaele,
penningmeester van onze vereniging, die beroepshalve bijna 10 jaar bezig geweest is met
de restauratie van de Hofkamer. Normaal is deze locatie nog niet toegankelijk voor het
grote publiek, maar voor één keer werd een uitzondering gemaakt.
Nadat de geschiedenis kort werd toegelicht, is de opbouw, inrichting en decoratie van het
gebouw besproken. Hoe de restauratie is uitgevoerd, welke keuzes zijn gemaakt en hoe
men tot het eindresultaat is gekomen, werd uitgebreid uit de doeken gedaan. Ook het
moderne kunstwerk op de eerste verdieping, door Koen Van den Broeck, werd bewonderd,
net als het historische boekentoilet.
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Nadat iedereen het gebouw van kelder tot nok had kunnen bekijken, werd de rondleiding
afgerond. Na een smakelijk middagmaal in het Felixpakhuis, is de groep doorheen de
historische binnenstad naar de Sint-Jacobskerk gegaan. Daar zijn we hartelijk ontvangen
door een zéér enthousiaste gids. Zij heeft ons uitgebreid het verhaal over de geschiedenis
van de kerk gedaan, de vele bouwfases, de kunstschatten, de beelden, etc. Alle plekjes
van de kerk hebben we gezien! Mocht de kerk die avond niet gesloten hebben, had ze
nog blijven vertellen! Ze was zeer tevreden met het enthousiaste publiek. Iedereen is na
de kerk moe, maar voldaan naar huis gegaan. Hopelijk mogen we jullie volgend jaar
opnieuw verwachten op onze uitstap! (BD)
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Geslaagde najaarslezing
Druk bijgewoonde boekvoorstelling – 8 december 2017
In december stelden we met enige trots het intussen 8ste Jaarboek van Erfgoed Hoogstraten
voor, met vier bijdragen over aspecten van onze rijke geschiedenis. Aansluitend konden
we genieten van het resultaat van de noeste arbeid van Johan Ooms en Nand Doms.
Gedurende 10 jaar hebben zij diepgaand onderzoek gevoerd naar de wederopbouw van
de Sint-Katharinakerk van Hoogstraten en de restauratie van het interieur met zijn
waardevolle kerkschatten. Zoals velen onder jullie al wel weten, werd de “Parel der
Noorderkempen” op de mistige ochtend van 23 oktober 1944 vernield door de Duitsers om
de Geallieerden het voordeel van een 105m hoge uitkijktoren te ontzeggen en de
doorgang voor de optrekkende Engelse troepen te bemoeilijken.

Tijdens de lezing vernamen we de gebeurtenissen die plaatsvonden in de dagen voor het
opblazen van de toren en de lange weg die werd afgelegd bij het herbouwen van
Hoogstratens parel. Jozef Lauwerys, die de opdracht tot wederopbouw kreeg van
Josephus Ernestus kardinaal Van Roey heeft dertig jaar lang gezwoegd en geploeterd
totdat het laatste glasraam werd teruggeplaatst in de herboren Sint-Katharinakerk.
Het hele boeiende verhaal kan u nogmaals nalezen in het boek “En gij zorgt voor de
heropbouw”. De titel van het boek verwijst naar de opdracht die Jozef Lauwerys kreeg van
kardinaal Van Roey tijdens zijn bezoek aan de ruïne op 23 november 1944.
De lezing werd in grote getale bijgewoond, zodat geen enkel zitje in het auditiorium van
het Klein Seminarie nog vrij was. (NVC)
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Familiekunde
Nieuwe Werkgroep Familiekunde start dit voorjaar
FAMILIEKUNDE EN HOOGSTRATEN

De voorbije jaren werd binnen het kader van Erfgoed Hoogstraten (EH) en het Stedelijk
Museum Hoogstraten een aantal mooie activiteiten georganiseerd die raken aan
familiekunde/genealogie. Met de inventarisatie van de kerkhoven , een initiatief van Jef
Schellekens, speelde onze vereniging een voortrekkersrol binnen Vlaanderen rond Funerair
Erfgoed. Dankzij het museum kwam de voorbije jaren in diverse tentoonstellingen
regelmatig het leven van de inwoners van Hoogstraten aan bod of het nu lokale jongens
waren die soldaat waren in WOI of landbouwers die werkten op de historische hoeves van
onze gemeente. De Erfgoedbank Hoogstraten is een prachtig initiatief dat bezoekers
toegang biedt tot een aantal registers van de Burgerlijke Stand en een collectie
doodsprentjes, foto’s en prentbriefkaarten .
FAMILIEKUNDE: EEN REVOLUTIE VAN ARCHIEF- NAAR ONLINE OPZOEKWERK

Familiekunde is het voorbije decennium ingrijpend veranderd: via het internet heeft de
onderzoeker toegang tot parochieregisters, registers van de burgerlijke stand (afkorting BS)
en veel andere archieven. Via diverse platforms, zoals Geneanet,
kan
je
stamboomgegevens plaatsen en uitwisselen. Bezoek aan fysieke archieven is dan ook sterk
teruggelopen. Toegang hebben tot online registers is echter maar één onderdeel van de
stamboompuzzel. Gesprekken met Familiekunde Vlaanderen leert dat bewerkte registers
(databanken, opzoekfuncties, links met familieleden…) de toegevoegde waarde zijn die
familieonderzoekers aan de gemeenschap kunnen bieden. Veel registers zijn immers nog
niet bewerkt. Daar ligt in deze digitale wereld ook de meerwaarde voor een werkgroep
familiekunde binnen EH.
STARTEN MET EEN WERKGROEP FAMILIEKUNDE

Tijdens de recente Algemene Vergaderingen van EH kwam al meermaals informeel aan
bod dat het opstarten van een werkgroep rond familiekunde een goed initiatief zou zijn. In
het najaar 2017 nam Dirk Willemse contact op met Gery Brosens om de mogelijkheden van
een dergelijke werkgroep te onderzoeken. Beiden maakten eerder deel uit van de
Werkgroep Funerair Erfgoed, zijn sinds tientallen jaren met familiekunde bezig en zijn lid van
Familiekunde Vlaanderen. Eind januari 2018 werd een voorstel gepresenteerd aan de Raad
van Bestuur van onze vzw die enthousiast reageerde en akkoord ging met de opstart van
een werkgroep met Dirk als coördinator.
DOELEN VAN DE WERKGROEP FAMILIEKUNDE.

In februari startte een voorbereidingsfase om de doelen van de werkgroep te definiëren.
Gery en Dirk hadden gesprekken met het Stedelijk Museum Hoogstraten, de archiefdienst
van stad Hoogstraten, Familiekunde Vlaanderen Regio Kempen en de werkgroep BS
Kempen. Bedoeling was vooral om duidelijkheid te hebben rond welke parochiale en BS
registers online beschikbaar zijn voor het brede publiek en welke van die registers al
verwerkt zijn en voorzien zijn van handige overzichts- en opzoekfuncties.
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Die gesprekken gaven een aantal prioriteiten voor de werkgroep voor 2018:
1. Handleiding familiekunde Hoogstraten
Mensen op een vlotte manier aan familiekunde laten doen is zeker één van de
basisambities van de werkgroep. We willen nieuwe familieonderzoekers uit Hoogstraten
bij hun zoektocht helpen door via de Erfgoedbank een basis familiekunde handleiding
aan te bieden met daarin vooral een overzicht van beschikbare bronnen voor
Hoogstraten, Meerle, Meer, Minderhout en Wortel. Die aanpak sluit ook mooi aan bij
mogelijk latere initiatieven naar scholen toe: daar wordt immers in verschillende graden
rond de eigen stamboom gewerkt.
2. Verwerking Burgerlijke Stand (BS) Hoogstraten 1911-1920
De BS gegevens voor Hoogstraten zijn op het internet beschikbaar tot en met 1910. De
werkgroep start in april met de verwerking van de BS archiefdocumenten voor de
periode 1901 tot 1918. Alle relevante gegevens worden via een PRO-GEN databank
omgezet in gedcom bestanden zodat ze vlot kunnen benut worden door
heemkundige en genealogische verenigingen.
Publiek maken en ter beschikking stellen van BS gegevens kan pas na 100 jaar:
publicatie van de 1918 data zal dus begin 2019 gebeuren. Elk volgend jaar verwerken
kan een rode draad opdracht zijn voor de werkgroep. Zo hebben we elk jaar een
haalbaar en concreet doel dat zeer nuttig is voor familiekundigen.
3. Bewerken van Hoogstraatse BS aktes
Tienduizenden Hoogstraatse geboorte/huwelijks/overlijdensaktes op het internet is
mooi, maar zonder echte zoekfunctie is die enorme massa gegevens een tijdrovende
puzzel. Daarom wil de werkgroep maximaal de nog niet bewerkte aktes bewerken en
via de databank software voorzien van opzoekfuncties, verbindingen leggen tussen
familieleden, extra informatie bieden die in aktes staat enz. Goed nieuws voor de
onderzoekers: vrijwilligers van Familiekunde Vlaanderen hebben haast alle beschikbare
parochiale (latijnse) registers van Hoogstraten en deelgemeenten al bewerkt. Een
immense opdracht was dat beslist. De bewerkte gegevens zijn bij FV in boekvorm &
digitaal raadpleegbaar.
4. Aan familiekunde gelieerde archieven identificeren en bewerken
De werkgroep kijkt ook verder dan de parochiale en BS aktes. Er is een veelheid aan
archiefstukken die gelieerd zijn aan familiekunde: bevolkingsregisters, volkstellingen,
kadaster, schepenbank … De expertise van het Stedelijk Museum Hoogstraten, Archief
Hoogstraten en de leden van Erfgoed Hoogstraten zullen welkom zijn om hier de doelen
te identificeren en te behalen.
WIE WIL ZICH INZETTEN VOOR ONZE WERKGROEP ?

De volgende maanden willen we onze doelen voor 2018 en vooral die voor de volgende
jaren identificeren. Doelen zijn ook workload: bijvoorbeeld alle geboorte-, huwelijks- en
overlijdensaktes uit 1911-1918 bewerken betekent concreet ongeveer 3400 aktes
doornemen en invoeren en meer uitdagingen volgen. Dus gemotiveerde vrijwilligers met
een erfgoedhart zijn welkom! Beste erfgoedvrienden: als je als Erfgoedlid interesse hebt om
mee te werken aan dit familiekunde project stuur dan een mailtje naar:
Dirk.willemse@skynet.be of gerry@brosens.com
Vriendelijke groeten
Dirk Willemse maart 2018
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Erfgoeddag zondag 22 april 2018
Na de waterschade! De restauratie van de schilderijen van Karel Boom
In de nacht van 23 mei 2017 sprong een waterkraantje waardoor grote delen van het
historische stadhuis onderliepen. Acht schilderijen van de Hoogstraatse schilder Karel Boom
(1858-1939) werden zwaar beschadigd. Ze hingen in de trouwzaal waar het water van de
muren liep. Van januari tot eind maart 2018 werden de werken gerestaureerd. Niet alleen
de waterschade werd hersteld, maar ook de oude vernislagen en ander vuil (zoals ten
gevolge van sigaren- of sigarettenrook) werden verwijderd. Nu hangen ze terug in de
trouwzaal alsof Karel Boom ze net geschilderd heeft!
Hiernaast komt u ook vanalles te weten over Karel Boom en eerdere rampen die het
stadhuis teisterden. Kom zeker een kijkje nemen want de schilderijen zien er prachtig uit!
Waar en wanneer? Historisch Stadhuis Hoogstraten, Vrijheid 149, Hoogstraten, op zondag
22 april van 10u tot 17u – toegang gratis.
Meer info: museum@hoogstraten.be of 03 340 19 80.
DE MUURSCHILDERINGEN
Op 13 januari 1902 besloot de gemeenteraad van Hoogstraten het stadhuis te versieren
met taferelen uit de geschiedenis van Hoogstraten. Hiertoe werd opdracht gegeven aan
de Hoogstraatse kunstschilder Karel Boom. De uitvoering van het werk werd begroot op
65.000 Belgische Frank. De Belgische overheid subsidieerde 1/3 en de provincie Antwerpen
1/5. In 1905 werd het eerste paneel geplaatst. In 1910 was het volledige werk uitgevoerd.
De taferelen waren op doek geschilderd en werden zo bevestigd aan de muren. In totaal
waren er nu zes historische taferelen en zes portretten geplaatst.
De gemeenteraad was zeer tevreden over het werk en besloot in 1910 nog verder werk te
bestellen bij Karel Boom. Opnieuw subsidieerde de Belgische overheid en de provincie
Antwerpen. De zes werken werden geplaatst tussen 1912 en 1923. Om Karel Boom te
huldigen voor zijn werk werd een bronzen borstbeeld van hem geplaatst met opschrift
“Dankbare hulde van het Gemeentebestuur”.
Helaas vernielde het oorlogsgeweld veel van de werken. Door het opblazen van de SintKatharinakerk in oktober 1944 werd het stadhuis bijna volledig vernield. Er bleven enkel twee
volledige portretten, het schilderij “de Vrijmarkt”, de linkerhelft van “de Vleeshalle” en de
linkerhelft van het tafereel van de schuttersgildes bewaard. Deze werken waren ook
beschadigd,
maar
werden gerestaureerd
door Bernard Janssens
in Lier.
Gelukkig heeft het
toenmaligeeen
stadsbestuur wel een
volledige reeks
schilderijen van de
taferelen kunnen
aankopen bij de
familie Boom.
Het vernielde stadhuis in
1944
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BIOGRAFIE KAREL BOOM
Karel Boom werd op 3 april 1858 geboren in Hoogstraten. Hij was de zoon van Richard Boom
en Joanna Catharina Weyler. Richard Boom was een huisschilder en baatte een café uit.
Het gezin woonde naast het stadhuis in café De Welgezinde.
Als kind had Karel meer zin om te
tekenen dan te studeren. Van een
verfleverancier van zijn vader kreeg hij
verf waarmee hij aan de slag ging. Zijn
vader zag het talent van zijn zoon en
gaf hem opdracht om de muren van
het
café
te
schilderen
met
voorstellingen van gastronomische
aard. Toen op zeker moment de
schoonzoon van de schilder Edward
Dujardin
in
De
Welgezinde
langskwam, ging de bal aan het
rollen. Dujardin besloot de 14-jarige
Karel Boom naar Antwerpen te laten
komen. Hij startte in de Koninklijke
Academie voor Schone Kunsten in
Antwerpen en kreeg er les van
Edward Dujardin, H. Schoefels en Karel
Verlat. Hij studeerde af in 1880 en
werkte al direct mee aan het
Panorama van Waterloo (1881)
opgericht in Antwerpen op de kruising
van de De Keyserlei en de Frankrijklei.
Cafe de Welgezinde in het begin van de20ste eeuw

Cafe de Welgezinde links naast het historisch stadhuis waar Boom verschillende muurschilderingen zou
aanbrengen.

In 1885 huwde hij de 10 jaar oudere Josephine Verheyen uit Antwerpen. Samen kregen ze
drie kinderen.
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In 1885 werd hij leraar aan het Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Hij
was ook bestuurder van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, het Vleeshuis en het
Scheepvaartmuseum in Antwerpen.
Zijn werken hangen in het stadhuis en het gerechtshof van Antwerpen en in het kasteel van
Turnhout. Hij was daarnaast bekend voor zijn portretschilderingen en ontwierp ook de vlag
van Toon- en Toneelmaatschappij Sint-Cecilia in Hoogstraten. Hij heeft bovendien een reeks
etsen gemaakt van Russische taferelen. Karel Boom verbleef immers een tijdje in Rusland
waar hij o.l.v. zijn leermeester Karel Verlat meewerkte aan het panorama “Revue van San
Stefano”.

Ontwerp voor de vlag van Toon- en Toneelmaatschappij Sint-Cecilia - 1927

Karel Boom in zijn atelier met de portretten van graaf Antoon de Lalaing en gravin Elisabeth van Culemborg
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Tussen 1882-1884 neemt Karel Boom deel aan tentoonstellingen in Antwerpen en Gent en
vanaf 1891 aan de driejaarlijkse salons in Antwerpen. Een grote tentoonstelling met 32
schilderijen organiseerde hij met succes in de zaal de “Variétés” op de Meir in Antwerpen.
Nadien exposeerde hij nog nauwelijks.

Gazet van Antwerpen - 7 april 1904 over de tentoonstelling van Karel Boom

Hij stierf op 13 februari 1939 in Antwerpen en werd in Wilrijk begraven. Het grafmonument
van Karel Boom bevindt zich nog steeds op de begraafplaats Moretus in Wilrijk. (PVD)

Het graf van Karel Boom

Zelfportret van Karel Boom – collectie Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten Antwerpen
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[B]engeltjes door Alfred Ost
Tentoonstelling in het Stedelijk Museum Hoogstraten - 31 maart tot en met 24 juni

Alfred Ost (1884-1945) is een oude gekende in het Stedelijk Museum van Hoogstraten. Deze
keer laat de kunstschilder zich echter van een heel andere kant zien, namelijk als
tekenleraar. Ost die zelf geen kinderen had, koesterde een groot hart voor zijn leerlingen.
Zijn ietwat onconventionele en vrije manier van lesgeven veroorzaakte grote controverse
bij de officiële onderwijsinstellingen, maar maakte hem heel erg geliefd bij zijn leerlingen.
Het verwondert dan ook niet dat zij hem regelmatig briefjes stuurden, waarin ze Meester
Ost bedankten voor zijn leuke lessen of hun spijt betuigden, omdat ze niet goed hadden
opgelet. Ost, die deze blijken van waardering koesterde, maakte er collages van die hij
illustreerde met kleurrijke tekeningen en opschriften.
Meester Ost opende een wereld vol wonderlijke fantasie voor zijn leerlingen en liet zich op
zijn beurt inspireren door hen. Het is opvallend hoe vaak Ost kinderen met blozende
wangetjes en guitige oogjes tekende.
Misschien
was
het
de
eerlijke
en
ongekunstelde houding van het kind dat hij zo
waardeerde.
In de tentoonstelling komt u te weten hoe
Alfred Ost zelf was als bengeltje en hoe hij zijn
leerlingen aanmoedigde om hun creativiteit
de vrije loop te laten in een strikt
gereglementeerd
onderwijssysteem.
Bovendien kan u genieten van een schat aan
tekeningen, getuigenissen van leerlingen en
de briefjes die zij aan hun Meester stuurden.
Bezoek de tentoonstelling en laat u meenemen in de wonderlijke wereld van Alfred Ost en
zijn [B]engeltjes! (NVC)
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