
 
 

VERSLAG 
Museumraad  
 
••••  d a t u m  

28/03/2018 

••••  a a n w e z i g  

Jos Brosens, Charis Kamoen, Johan Ooms, José Verbreuken, Cor Kieboom, Noor Van Coillie en 
Piet Van Deun 
••••  v e r o n t s c h u l d i g d  

Jan Fret, Jef Vissers, Marleen De Bie, Mai Meeusen, Marc Van Aperen, Rudolf Muntz en Ilse 
Verachtert 
••••  a f w e z i g  

Aloïs Van den Bossche, Julien Kerremans en Karel Soors 
 

 
1. Goedkeuring verslag 20 december 2017 
 
Bespreking 
Geen opmerkingen. 
 
Besluit 
Het verslag wordt goedgekeurd en gepubliceerd op www.hoogstraten.be. 
 
2. Jaarverslag 2017 
 
Toelichting 
Elk jaar dient omwille van het kwaliteitslabel een jaarverslag ingediend worden. 
 
Bespreking 
Piet overloopt en bespreekt het verslag. 
 
Besluit 
Het verslag wordt goedgekeurd.  
 
3. Voorstel verkoop boeken uit depot.  
 
Toelichting 
In het depot zitten honderden boeken die niet relevant zijn voor de werking van het museum of het 
stadsarchief. We wensen deze te verkopen om plaats te maken voor collectiestukken. De boeken die 
relevant zijn voor Alfred Ost, Hoogstraten of regio worden niet verkocht. 
 
Bespreking 
Piet vraagt nog dat iedereen de lijst eens kan nakijken om te controleren of er nog boeken zijn die 
toch beter bewaard blijven. Eerst komt het principe van de verkoop op het College van Burgemeester 
en Schepenen. Daarna zal er prijs gevraagd worden bij drie boekhandelaars. 
 
Besluit 
De Museumraad geeft positief advies voor de verkoop van de boeken. 
 
4. Evaluatie tentoonstelling KIEM 
 
Bespreking 
Het is de vierde keer dat we dit concept van jonge kunstenaars (Salon23) doen. De tentoonstelling 
trok veel minder bezoekers dan de andere keren. Slechts 650 t.o.v. 1400 de vorige keer in 2014. De 
reden hiervoor is niet duidelijk. 



 
Besluit 
De Museumraad neemt kennis van de bezoekersaantallen. 
 
5. Tentoonstelling [B]Engeltjes – Alfred Ost 
 
Bespreking 
Noor stelt kort het concept van de tentoonstelling voor. Het is een gevarieerde tentoonstelling met 
veel minder gekend werk van Ost zoals de portretten in olieverf en de briefjes van leerlingen waarvan 
Ost een kunstwerk maakte 
 
Besluit 
De Museumraad neemt kennis van de tentoonstelling en zal ze bekijken na de vergadering. 
 
6. Restauratie 
 
Bespreking 
Een ijzeren plakaat van de dodendraad is in restauratie bij Metafose. Het stuk is een gift van Jan 
Huijbrechts en zal tentoongesteld worden op de najaarstentoonstelling. 
 
De werken van Karel Boom zijn gerestaureerd en worden morgen teruggehangen in het stadhuis. Op 
Erfgoeddag zondag 22 april worden ze aan het grote publiek getoond. 
 
Besluit 
De Museumraad neemt kennis van de restauraties. 
 
7. Diverse ondersteuningen 
 
Bespreking 
Het museum geeft ondersteuning aan diverse erfgoedactiviteiten in Hoogstraten 
 

• Restauratie kerkklokken/toren (i.s.m. de Cultuurdienst): info voor infopaneel aan de kerk en 
drie filmpjes voor op de tijdlijn. Verder heeft het museum een oude film over de wederopbouw 
van de kerk aangeleverd. Deze staat volledig (in vier delen) op het youtube-kanaal van het 
museum.  
Zie hiervoor https://www.youtube.com/channel/UCNdWLr8oEt338Xrx1c3ZY_Q 

• 500 jaar Graafschap Hoogstraten (kaartspel/website i.s.m. VVV): het museum maakte de 
website www.graafschaphoogstraten.be en levert historische informatie aan. 

• historische promotiefilm (i.s.m. Toerisme – Communicatiedienst): de communicatiedienst wil 
een toeristische film van 2 à 3 minuten maken waarin de monumenten van Hoogstraten m.b.t. 
de eerste graaf en gravin in de kijker staan. 

• tentoonstelling Mark in Ginneken (Markdal): de Nederlandse vereniging Markdal wenst onze 
tentoonstelling van de Mark (2016) gedeeltelijk over te nemen. 

• Herdenking Louis Fransen (werkgroep o.l.v. Gust Lauryssen): hiervoor is een tentoonstelling 
gepland in oktober in het VTI Spijker. 

• Uitgave boek WOI (vzw Erfgoed Hoogstraten): Jan Huijbrechts is bezig met het afronden van 
zijn studie naar Hoogstraten in WOI. vzw Erfgoed Hoogstraten wenst het boek uit te geven. 

 
Besluit 
De Museumraad neemt kennis van de diverse ondersteuningen. 
 


