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1. De triomfantelijke terugkeer van Koning Albert aan het 
hoofd van zijn troepen, te Brussel op 22 november 1918

Alle leden en sympathisanten van de Hertogelijke Aarschotse Kring voor Heemkunde worden 
vriendelijk uitgenodigd om op zaterdag 9 november 2019 van 14u00 tot 16u30 deel te nemen 
aan de lezing met nabespreking: De triomfantelijke terugkeer van Koning Albert aan het hoofd van 
zijn troepen, te Brussel op 22 november 1918. 
Nadat koning Albert I in Marche-les-Dames verongelukte, besliste de Senaat een wandtapijt te 
bestellen om de overleden vorst te eren. Het verbeeldt Koning Albert I te paard, die zijn troepen 
schouwt voor het Paleis der Natie op die 22e november 1918. Hij wordt omringd door zijn familie 
en militaire bevelhebbers. Het volk juicht hem toe. Vanop de balkons van het Paleis der Natie 
kijken de parlementsleden en andere beleidsmakers toe. Een jaar geleden, op 22 november, herdacht 
de senaat deze gebeurtenis met een tentoonstelling onder de naam: De kleuren van de bevrijding 
en stelden ze een webtoepassing ter beschikking om het wandtapijt virtueel te exploreren. Onze 
secretaris Eddy Dehond zal zijn eigen exploratie toelichten en dieper ingaan op de betekenis en 
omstandigheden van de taferelen die in het wandtapijt worden voorgesteld.
De studienamiddag gaat door in het Documentatiecentrum van de HAKVH, Elisabethlaan 103c, 
te Aarschot. Deelname is gratis.

Herinnering:

2. Boekvoorstelling: Terugblik op de Eerste Wereldoorlog in 
Scherpenheuvel-Zichem



Praktisch: Zondag 10 november Bibliotheek, Westelsebaan 134, Averbode
• 14 u.: verwelkoming
• 14.15 u.: lezing door Emmanuel Gerard over de gevolgen van Wereldoorlog I
• 15 u.: boekvoorstelling door Heemkring Averbode en Erfgoed Scherpenheuvel

Deelname is gratis, inschrijven is aangewezen op 
cultuurdienst@scherpenheuvel-zichem.be, 013 35 24 81.

De Heemkring Averbode en Erfgoed Scherpenheuvel hebben het materiaal dat ze verzameld hebben voor de 
tentoonstellingen die ze georganiseerd hebben in de periode 2014-2018 als herdenkingsmoment van de Eerste 
Wereldoorlog, tot een samenhangend verhaal geïntegreerd. Ze hebben de foto’s, teksten en verhalen in één boek 
samengebracht. Het centrale thema van de tentoonstellingen en bijgevolg ook van het boek, is de zoektocht naar 
het antwoord op de vraag: Wat heeft Wereldoorlog I betekend voor de mensen uit de eigen streek.
Emmanuel Gerard, emeritus professor KU Leuven en auteur van ‘De schaduw van het interbellum’, geeft eerst een 
lezing over Wereldoorlog I en zijn gevolgen. Het leek ons interessant om de blik te verleggen naar de periode van 
na de oorlog om te begrijpen hoe de bevolking na de vreugde van de bevrijding de draad van het leven weer heeft 
opgenomen. Na de lezing wordt het boek ‘Terugblik op de Eerste Wereldoorlog’ aan het publiek voorgesteld.

3. Boekenmarkt, HAKVH-uitgaven en verkoop van  dubbels en andere 
werken.

Elke 2e zondag van de maanden maart tot oktober ging er de voorbije jaren een boekenmarkt door op de Raskin-
kade. Bij slecht weer verhuisde de markt naar het Atheneum Kamsa in de Schoolstraat. De HAKVH was zo vaak 
als mogelijk aanwezig op de boekenmarkt, zodat de bezoekers en toevallige voorbijgangers onze uitgestalde boeken, 
brochures en andere uitgaven konden inzien en aanschaffen.
Vanaf volgend jaar zal de boekenmarkt elke maand doorgaan, niet meer op de kade, maar steeds in het Atheneum 
Kamsa in de Schoolstraat. De eerstvolgende boekenmarkt: 12 januari 2020 in Kamsa !
Toppers in de verkoop zijn (in willekeurige volgorde):

Wie waren ze. Over de burgerslachtoffers 1914 in Aarschot. (€25)
Kroniek van de Aarschotse Brandweer, 1889 - 1999. (€10)
Cijnsboek van de Heren van Aarschot van 1368 - 1375. (€15)
Ten Stadhuize. De stadhuizen van Aarschot en de gemeentehuizen van Gelrode, Langdorp en Rillaar. (€15)
Het vorige leven van de Aarschotse Bruine. (€4)
Dorpsgezicht van Rillaar (omstreeks 1890).(€1,5)

Ook dubbels uit ons documentatiecentrum worden te koop aangeboden:
Losse nummers van Het Oude Land van Aarschot. (€2,5-3,5)
Losse nummers van Eigen Schoon en de Brabander. (€1,0) 
Losse nummers van Vlaamse Stam. (€1,0)

Daarnaast verkopen wij ook nog de beschikbare boeken van E.P. Lucas Patteet van de reeks Onze Voorouders in het 
Oude Land van Aarschot.

Het Geslacht De Kock, Deel II. (€10)
De Familie Serneels. (€10)
De Familie Persy te Aarschot. (€10)
De Familie Laporte, Tak Begijnendijk. (€7)




