
 

 
 

1. Erfgoeddag: Hoe maakt u 
het ? De HAKVH helpt u 
beginnen met uw 
stamboom ! 

Alle leden en sympathisanten van de 
Hertogelijke Aarschotse Kring voor 
Heemkunde worden vriendelijk uitgenodigd om 
op zondag 28 april 2019 deel te nemen aan de 
erfgoeddag in Aarschot. Op de culturele site 
Het Gasthuis kan je terecht om kennis te 
maken met oude ambachten en oude en 
modernere technieken, de opening van de 
Bierkelder bijwonen of de  Stadsbrouwerij 
bezoeken. De bestuursleden van de Heem-
kundige Kring zullen geïnteresseerden bijstaan 
om de eerste stappen te zetten in het opmaken 
van hun stamboom. Wij staan klaar van 10u tot 
18u doorlopend op de eerste verdieping in het 
Stedelijk museum.  
 
 
 

2. Tentoonstelling 'Prijs Aarschotse Cultuurraad 2018-2019 
Maarten Ceulemans' 

Van 27 april t/m 26 mei stelt Maarten 
Ceulemans tentoon in het Stedelijk Museum 
Aarschot als laureaat van de Prijs van de 
Aarschotse Cultuurraad. Als één van 
Aarschots beste beeldhouwers heeft hij voor de 
stad reeds verschillende kunstwerken gereali-
seerd. Op onze vraag maakte hij het beeld van 
Pieter-Jozef Verhagen, en recent zorgde hij 
voor een eigen interpretatie van “het Bleiterke” 
van Harry Heylen. 
Tijdens de erfgoeddag van 28 april geeft 
Maarten een demonstratie ‘Beeldhouwers-
technieken. Een tipje van de sluier opgelicht’, 
die zal doorgaan op de eerste verdieping van 
het Stedelijk Museum. 
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3. Aarschots weekblad “De Arend” te raadplegen in ons 
Documentatiecentrum. 

Het weekblad “De Arend. Nieuws- en Aankondigingsblad van Aerschot” werd van 
1874 tot 1895 uitgegeven door drukker-uitgever F.X. Ingelberts-Van de Weyer. 
HAKVH-lid Jules Ingelberts (1926-2014) (achterkleinzoon van de uitgever) heeft 
indertijd zijn bijna volledige verzameling weekbladen ter beschikking gesteld om te 
digitaliseren en af te drukken om alzo dit voor Aarschot zeldzame werk te ontsluiten. 
Voor zijn kinderen werd een DVD met de uitgaven klaar gemaakt, maar verdere 
verspreiding van de digitale beelden werd door Jules helaas niet toegestaan. De 22 
jaargangen van dit weekblad zijn in ons documentatiecentrum te raadplegen door 
alle geïnteresseerden, dit elke donderdag en zaterdag telkens van 10u tot 12u of na 
afspraak met onze secretaris-bibliothecaris.  
 
 

4. Boekenmarkt. 

Elke 2e zondag van de maanden maart tot oktober is er in Aarschot een 
Boekenmarkt, bij goed weer op de Pater Raskinkade, bij slecht weer in het Atheneum 
Kamsa in de Schoolstraat. Meestal zijn wij met een stand aanwezig, je vindt ons dan 
in de directe nabijheid van het standbeeld van Pater Raskin aan de Hoogbrug. 
 
 

5. Nooit meer oorlog! 
Met deze verzuchting en de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog 
nog vers in het geheugen, moeten we onze aandacht al vestigen op de volgende 
wereldbrand. Het in 1919 in Versailles afgesloten vredesverdrag droeg de kiemen 
van een volgend conflict in zich. De politieke en economische crisis van het 
interbellum leidde tot het aan de macht komen van de nationaalsocialistische partij in 
Duitsland. Het land bouwde opnieuw een sterk leger uit en Hitler streefde al snel naar 
gebiedsuitbreiding. Meermaals dreigde daardoor een gewapend conflict, maar 
telkens weer kwam men door overleg tot een of andere “regeling”. De Duitse inval 
in Polen op 1 september 1939, 80 jaar geleden, was de druppel die de emmer deed 
overlopen. Zowel Frankrijk als het Verenigd Koninkrijk verklaarden Duitsland de 
oorlog. In ons land werd in verschillende fasen het leger op oorlogsvoet gebracht. 
De algemene mobilisatie werd afgekondigd op 10 mei 1940, toen België effectief 
aangevallen werd.   
 
Stadsgenoot Bert Gybels werkt aan een boek over de geschiedenis van Aarschot 
en de Aarschottenaars in de Tweede Wereldoorlog. Het boek verschijnt volgend 
jaar, dan herdenken we de 75ste verjaardag van het einde van de oorlog. Door 
jarenlang intensief onderzoek verzamelde Bert al heel veel gegevens, maar over 
volgende oorlogsslachtoffers zoekt hij nog meer informatie: Maria Gasten, Alfred 
Leclercq, Felix Lemmens, Joseph René Mues, Alfons Neefs, Karel Pelsmaekers, 
Karel Simons, Petrus Torfs, Virginie Van Bael, Alexander Van Dijck, Alexander 
Vanhorenbeek en Petrus Vermaelen. 
Hebt u gegevens die u met hem wil delen, dan kan u hem telefonisch bereiken op het 
nummer 0475/72.79.31. U kan ook mailen naar aarschot.wereldoorlog2@telenet.be. 
 
 
 
 
 

 


