
Archiefinventaris van
Archief kunstenaar Robert Lombaerts

Uitgave 8 december 2019



© 2019 - Haza-21 
Marc Verlinden
Leopoldstraat 17/03.1
2850 BOOM



Copyright 2019 - Marc Verlinden blad 2

Inventaris van Archief kunstenaar Robert Lombaerts

Inleiding

Archiefstukken van de Boomse kunstenaar Robert Lombaerts

Archiefschema

1.  Schetsboeken Robert Lombaerts

2.  Losse aquarellen, schetsen en  tekeningen Robert Lombaerts

3.  Archiefstukken van persoonlijke aard m.b.t. Robert Lombaerts

4.  Ontwerpen decors, logo's, affiches en vaandels Robert Lombaerts

5.  Verzameling van diverse aard Robert Lombaerts

6.  Menu's ontworpen door Robert Lombaerts

7.  Archiefstukken Robert Lombaerts m.b.t. parochie Heilig-Hart en Klarissen 

8.  Archief Robert Lombaerts m.b.t. Maria-Ommegang 

9.  Toneelstukken Robert Lombaerts

10.  Operettes Robert Lombaerts

11.  Gedichten Robert Lombaerts

12.  Tentoonstelling werken Robert Lombaerts

13.  Inventarissen kunstwerken Robert Lombaerts



Copyright 2019 - Marc Verlinden blad 3

Inventaris van Archief kunstenaar Robert Lombaerts

Statistiek

Dit archief bestaat uit 443 archiefstukken, waarvan 60 losse stukken en 383 stukken in 20 dossiers.
Er zijn 443 fysieke archiefstukken, waarvan 442 originelen en 1 kopie.
Deze archiefstukken zijn opgeslagen in 9 archiefdozen.
Van de fysieke stukken zijn er 332 ook digitaal beschikbaar. 

Archiefstukken per soort

aankondiging      8 1940 - 1998
afdruk      8 1913 - 1930
album      1 1922
aquarel    61 1935 - 1965
artikel      4 1998
bidprent      3 1942 - 1943
boek      1 1930
brieven    12 1997 - 2002
commercieel ontwerp      2
communieprent      1 1932
divers    17 1936 - 2019
ets      2
flyer      1 1967
foto    15 1917 - 1955
geboortekaartje      4 1944 - 1951
gedenkprent      5 1934 - 1942
hoorspel      1
kalender      2 1985 - 1986
knipsel    20 1925 - 1998
liedjesboek      1 1930
lino      7 1931
manuscript      1
menu    21 1929 - 1979
negatief      1 1930
notitie      1
ontwerpen    55 1921 - 1971
operette      1 1940
partituur      1 1951
postkaart      1 1938
Programma      1 1946
publicatie      7 1922 - 1954
rekeningen      2 1998
schets    31 1930 - 1965
schetsboek    41 1953
schilderij      5 1909 - 1913
sprookjesspel      5 1954
tekening    63 1931 - 1965
telefax      3 1998
toneelstuk    18 1939 - 1953
uitnodiging      4 1992 - 1998
verslag      2 1997
verzamelalbum      2
zinnebeeldig stuk      1
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Archiefstukken per decennium

ongedateerd  274

20e eeuw
1900 - 1909      1
1910 - 1919      3
1920 - 1929      9
1930 - 1939    44
1940 - 1949    39
1950 - 1959    22
1960 - 1969    10
1970 - 1979      5
1980 - 1989      3
1990 - 1999    31

21e eeuw
2000 - 2009      1
2010 - 2019      1
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Inventaris

1. Schetsboeken Robert Lombaerts

v-15 Schetsboek Robert Lombaerts Heindonk-Rumst-Muizen
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

v-16 Schetsboek Robert Lombaerts Knokke-Heist
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

v-18 Schetsboek Robert Lombaerts lino's
ongedateerd

Ten voordele van de nieuwe kerk Tollembeek-Herhout april 1966. 

De linosnede of linoleumsnede is een hoogdruktechniek, waarbij de plaat bestaat uit een stuk linoleum.

De techniek is te vergelijken met de houtsnede. Omdat het snijden in de plaat linoleum makkelijker is - het materiaal is 
zachter, - kunnen vloeiender lijnen ontstaan. De drukvlakken zijn qua textuur vlakker en missen de nerftekening van het 
hout.

Er worden speciale zachte linoleumsoorten geproduceerd voor kunstenaars. De afdruk van een linosnede kan met 
aquarelverf ingekleurd worden. (bron: wikipedia)

v-19 Schetsboek Robert Lombaerts nr. 11
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

v-20 Schetsboek Robert Lombaerts nr.1
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

v-21 Schetsboek Robert Lombaerts nr.12
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

v-22 Schetsboek Robert Lombaerts nr.13
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

v-23 Schetsboek Robert Lombaerts nr.14
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

v-24 Schetsboek Robert Lombaerts nr.15
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

v-25 Schetsboek Robert Lombaerts nr.16
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

v-26 Schetsboek Robert Lombaerts nr.17
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

v-27 Schetsboek Robert Lombaerts nr.18
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

v-28 Schetsboek Robert Lombaerts nr.19
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

v-29 Schetsboek Robert Lombaerts nr.2
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

v-30 Schetsboek Robert Lombaerts nr.20
ongedateerd, [RLOMBAERTS]
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v-31 Schetsboek Robert Lombaerts nr.21
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

v-32 Schetsboek Robert Lombaerts nr.22
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

v-34 Schetsboek Robert Lombaerts nr.24
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

v-35 Schetsboek Robert Lombaerts nr.25
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

v-36 Schetsboek Robert Lombaerts nr.26
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

v-37 Schetsboek Robert Lombaerts nr.27
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

v-38 Schetsboek Robert Lombaerts nr.28
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

v-39 Schetsboek Robert Lombaerts nr.29
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

v-40 Schetsboek Robert Lombaerts nr.3
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

het schetsboek V-0041 draagt eveneens het opschrift "3"

v-41 Schetsboek Robert Lombaerts nr.3
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

het schetsboek V-0040 draagt eveneens het opschrift 3"

v-42 Schetsboek Robert Lombaerts nr.32
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

v-43 Schetsboek Robert Lombaerts nr.4
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

Schetsen Duitsland, Aarlen, Noorwegen, Italië

v-44 Schetsboek Robert Lombaerts nr.5
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

v-45 Schetsboek Robert Lombaerts nr.6
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

v-46 Schetsboek Robert Lombaerts nr.7
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

v-47 Schetsboek Robert Lombaerts nr.9
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

v-48 Schetsboek Robert Lombaerts pentekeningen-Litho's
ongedateerd, 6 boeken, [RLOMBAERTS]

v-130 Dossier Schetsboeken Robert Lombaerts
ongedateerd, 4 schetsboeken

Bevat schetsen van o.a. de Camargue, Kortrijk-Dutsel, Postel, Tarascon, Lourdes en Avignon

v-13 Schetsboek Robert Lombaerts Camargue
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

v-17 Schetsboek Robert Lombaerts Kortrijk-Dutsel
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

v-49 Schetsboek Robert Lombaerts Postel
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

v-51 Schetsboek Robert Lombaerts Tarascon-Lourdes-Avignon
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

v-131 Dossier Schetsboeken Robert Lombaerts
ongedateerd, 3 schetsboeken

Bevat schetsen van o.a de Ardennen, Salsburg-Tirol, Blaasveld, Breskens, Bornem, Ruisbroek, Heindonk, Vlassenbroek, 
Kalfort, Lissewege, Londen, Parijs, Esch-sur-Sûre, Duitsland en Boom
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v-12 Schetsboek Robert Lombaerts Ardennen
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

v-14 Schetsboek Robert Lombaerts divers
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

v-50 Schetsboek Robert Lombaerts Salsburg-Tirol
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

v-327 Schetsboek Robert Lombaerts nr.31
1953/1957, 72 pagina's, [RLOMBAERTS]

Schetsboek met tekeningen en schetsen van plaatsen waarvan het overgrote 
deel zichten rond het meer van Lugano (Italië-Zwitserland)
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2. Losse aquarellen, schetsen en  tekeningen Robert Lombaerts

v-122 Dossier Map met aquarellen, tekeningen en schilderijen Robert Lombaerts
1909 - 1965, 59 kunstwerken

Map met opschrift 'Aquarellen, 1ste schilderijtje 1909'

v-71 Aquarel 2 kinderen in stormweer
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

(Zie ook V215, V72 en V227 voor vergelijkbaar werk)

v-72 Aquarel 2 kinderen in stormweer
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

(Zie ook V215, V71 en V227 voor vergelijkbaar werk)

v-73 Aquarel bomen&standbeeld in De Panne
jul 1947, [RLOMBAERTS]

2 aquarellen op 1 blad

v-74 Aquarel boot met man op Schelde aan De Notelaar te Bornem
12 sep 1947, [RLOMBAERTS]
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v-75

Aquarel dijk te Knokke-Heist (Duinbergen)
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

v-76 Aquarel dorpszicht Gandria(CH)
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

beide zijden beschilderd

v-77 Aquarel drie koningen met ster in winterlandschap
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

v-78 Aquarel Gandria zicht op overwelfde steeg
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

v-79 Aquarel Gandria zicht van overwelving en trappen 
ongedateerd, [RLOMBAERTS]
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v-80

Aquarel Gandria zicht van trappen en bootjes
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

v-81 Aquarel Gandria(CH) zicht op meer en trappen
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

v-82 Aquarel hofmuur "Hoorn"
1935, [RLOMBAERTS]

kleine versie

v-83 Aquarel hofmuur "Hoorn"
1935, [RLOMBAERTS]

grote versie

v-84 Aquarel huis in bergen te Tulfes-Tirol (Oostenrijk)
1938, [RLOMBAERTS]

op de achterzijde muziekstuk "am tülfus"! van 15 augustus 1937
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v-85

Aquarel huisjes in bergen van Tulfes-Tirol(oostenrijk)
1939, [RLOMBAERTS]

v-86 Aquarel huisjes in bergen van Tulfes-Tirol(oostenrijk)
1939, [RLOMBAERTS]

v-87 Aquarel huisjes in Lavierenbacht-Tulfes(Oostenrijk)
±1938, [RLOMBAERTS]

v-88 Aquarel huisjes in Lavierenbacht-Tulfes(Oostenrijk)
±1938, [RLOMBAERTS]

v-89 Aquarel huizen in veld (plaats onbekend)
ongedateerd, [RLOMBAERTS]
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v-90

Aquarel Jezus aan het kruis in de bergen van Tulfes-Tirol(Oostenrijk)
±1938, [RLOMBAERTS]

v-91 Aquarel kapel
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

vermoedelijk de Sint-Franciscuskapel te Blaasveld

v-92 Aquarel kapel Heilige Maria hulp der Christenen te Kalfort-Puurs
27 aug 1947, [RLOMBAERTS]

v-93 Aquarel kerk (plaats niet bekend) 
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

vermoedelijk Muizen

v-94 Aquarel kerk van Muizen
<1944, [RLOMBAERTS]

De kerk werd vernietigd tijdens WOII in 1944, enkel de toren bestaat nog vandaag
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v-95

Aquarel Keunekapel Sint-Idesbald
1947, 2 aquarellen, [RLOMBAERTS]

v-96 Aquarel klein meisje in zetel met boek
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

v-97 Aquarel kruisdragende Jezus 
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

v-98 Aquarel man met paard en kar in Knokke-Heist (het Zoute)
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

v-99 Aquarel met zicht op het dorpje Tulfes-Tirol(oostenrijk)
1939, [RLOMBAERTS]
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v-100

Aquarel Muizen aan de Dijle
1935, [RLOMBAERTS]

v-101 Aquarel vaas met bloemen
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

v-102 Aquarel vaas met bloemen met achtergrond huisjes in een veld
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

v-103 Aquarel van arbeiders steenbakkerij aan de Rupel (plaats onbekend)
aug 1944, [RLOMBAERTS]

wagonnetjes, een kraan, een trekpaard en enkele arbeiders aan de oevers van de 
Rupel waarop een zeilbootje vaart

v-104 Aquarel van de Dijle
1935, [RLOMBAERTS]
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v-105

Aquarel van een herfstzicht(plaats onbekend)
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

v-106 Aquarel van een woning in een bos (plaats onbekend)
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

v-107 Aquarel van een woning in een bos (plaats onbekend)
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

v-108 Aquarel van enkele huisjes te Kalfort-Puurs
26 aug 1947, [RLOMBAERTS]

v-109 Aquarel van Kalfort-kermis te Puurs
28 aug 1947, [RLOMBAERTS]
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v-110

Aquarel van twee sloepen aan de oever te Wintam
12 sep 1947, [RLOMBAERTS]

v-111 Aquarel watermolen op Lavierenbach-Tulfes(Oostenrijk)
1937, [RLOMBAERTS]

v-112 Aquarel witte kerk met achtergrond bergen (plaats onbekend)
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

v-113 Aquarel zicht op de Dijle te Muizen
1935, [RLOMBAERTS]

v-114 Aquarel zicht op kerk van Boom
11 sep 1947, [RLOMBAERTS]
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v-115 Aquarel zicht op kerktoren te Kalfort-Puurs
26 aug 1947, [RLOMBAERTS]

v-116 Aquarel zicht op kerktoren te Kalfort-Puurs
25 aug 1947, [RLOMBAERTS]

v-117 Aquarel zicht op kerktoren te Kalfort-Puurs
25 aug 1947, [RLOMBAERTS]

v-118 Aquarel zicht op Rupel en Boom vanaf Klein-Willebroek 
apr 1943, [RLOMBAERTS]

v-119 Aquarel zicht op woonwagen achter huis te Kalfort-Puurs
27 aug 1947, [RLOMBAERTS]
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v-120

Aquarel zicht op woonwagen achter huis te Kalfort-Puurs
26 aug 1947, [RLOMBAERTS]

v-121 Aquarel zicht te Gandria(CH) op meer van Lugano
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

v-123 Potloodschets kerk van Cherain
okt 1965, [RLOMBAERTS]

v-124 Schets beeld op schouw 
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

Ingekleurde schets van een beeld op de schouw voor de zusters van de Berkenboom

v-125 Schets van de Sint-Theresiakapel in het Meerdaalwoud te Bierbeek
feb 1965, [RLOMBAERTS]

in stylo
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v-126

Schetsboek Robert Lombaerts scholieren & arbeid(st)ers op de steenbakkerijen
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

10 schetsen van arbeiders en arbeidsters op de steenbakkerijen en scholieren

v-127 Aquarel Keunekapel Sint-Idesbald
1947, [RLOMBAERTS]

1 aquarel en 1 potloodschets

v-128 Schilderij op doek kerkhofstraat te Boom
1909, [RLOMBAERTS]

v-129 Schilderij op doek Kerkhofstraat te Boom
1913, [RLOMBAERTS]

Schilderij op doek Kerkhofstraat, van Reet naar Boom gezien

v-213 Tekeningen klederdracht jaar 1300-1900
ongedateerd, 14 tekeningen, [RLOMBAERTS]

Diverse ingekleurde tekeningen van klederdrachten vanaf het jaar 1300 tot 1900
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v-214 Dossier Map diverse tekeningen en aquarellen
1943 - 1965, 53 losse stukken

Diverse schetsen en tekeningen in potlood en stift en enkele aquarellen bewaard in een map waar op de binnenkant de 
naam 'Jozef De Vos 6B' staat vermeld

v-215 Aquarel 'Twee meisjes met bloemen in stormweer'
ongedateerd, 1 pagina, [RLOMBAERTS]

Aquarel waarop twee meisjes zijn geschilderd die met een bos bloemen door stormweer 
wandelen.(Zie ook V71, V72 en V227 voor vergelijkbaar werk)

v-216 Schilderijtje op doek van vier huizen
ongedateerd, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Kleine schilderij van 4 huizen op linnen doek. Mogelijk een zicht op de Schomme in 
Boom.

v-217 Potloodtekening arbeiders
jun 1943, 1 tekening, [RLOMBAERTS]

Potloodtekening van zes arbeiders die een zware last trekken. Bovenaan de 
arbeiders twee aparte gezichten. Onderaan de datum.

v-218 Potloodtekening vrouw
ongedateerd, 1 tekening, [RLOMBAERTS]

Potloodtekening van vrouw, mogelijk de echtgenote of moeder van de kunstenaar
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v-219

Tekening Lodewijk XVI in inkt
ongedateerd, 1 tekening, [RLOMBAERTS]

Tekening in inkt van Lodewijk XVI op papier. De kunstenaar tekende het werk en plaatste 
onderaan zijn naam het getal '15', wat waarschijnlijk naar het jaartal 1915 verwijst. Het 
papier vertoont talrijke bruine vlekken, mogelijk 'foxing'

v-220 Apostelkop van Albrecht Dürer
ongedateerd, 1 tekening, [RLOMBAERTS]

Replica van het werk 'Apostelkop' op stevig karton van de Duitse kunstenaar Albrecht 
Dürer (1471-1528)

v-221 Aquarel arbeiders kerk
ongedateerd, 1 tekening, [RLOMBAERTS]

Aquarel van vier arbeiders die aan een kerk werken. Het schilderijtje op papier moest 
waarschijnlijk dienen als ontwerp voor een decor.

v-222 Aquarel zieke man
ongedateerd, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Aquarel op karton van ene zieke man die wordt verpleegd door een man of vrouw (niet 
duidelijk)
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v-223

Tekening van kinderen die eieren rapen
ongedateerd, 1 tekening, [RLOMBAERTS]

Ingekleurde potloodtekening van een jongen en een meisje die onder en struik eieren 
rapen. Op de achtergrond een moeder met haar kind op de arm.

v-224 Tekening man met bakstenen
ongedateerd, 1 tekening, [RLOMBAERTS]

Ingekleurde potloodtekening op karton van man in gestreept pak die met bakstenen 
sjouwt. Op zijn trui draagt hij het opschrift 'ecuritas' (securitas?). Op de achterzijde  een 
ruwe schets in potlood van een bouwvakker die een pak bakstenen optilt.

v-225 Potloodschets kerk
ongedateerd, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Potloodschets van een kerk waarop staat aangegeven welke kleuren er moesten 
gebruikt worden.

v-226 Potloodtekening 2 kinderen
ongedateerd, 1 tekening, [RLOMBAERTS]

Tekening in potlood van twee kinderen. Een jongen met hoed en handen op de heupen 
en zittend meisje met boek. Boven de twee kinderen een tekening van twee handen.
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v-227

Potloodschets twee meisjes in stormweer
ongedateerd, 1 tekening, [RLOMBAERTS]

Schets op doordrukpapier in potlood van twee meisjes. Lombaerts maakte hiervan ook 
een aquarel (Zie ook V71, V72 en V215 voor vergelijkbaar werk)

v-228 Potloodtekeningen landelijke taferelen
ongedateerd, 5 pagina's, [RLOMBAERTS]

Kleine tekeningen in dik potlood op zwaar papier van landelijke taferelen.

v-229 Kleurenschets Christus figuur
ongedateerd, 2 pagina's, [RLOMBAERTS]

Schets in kleur van Christus figuur. Op de achterzijde een schets van dezelfde figuur in 
potlood. Tweed ekleinere pagina met vergelijkbare potloodschets.

v-230 Potloodschets Grote Markt Boom met kerk
ongedateerd, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Ruwe potloodschets van de Grote Markt in Boom met kerk. Op de achtergrond Klein-
Willebroek.

v-231 Ruwe potloodschets vier huizen
ongedateerd, 1 tekening, [RLOMBAERTS]

Ruwe potloodschets van 4 huizen
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v-232

Potloodschets zicht Klein-Willebroek naar Boom
ongedateerd, 1 tekening, [RLOMBAERTS]

Potloodschets van een zicht vanuit Klein-Willebroek naar Boom. In de verte 
rokende schoorstenen van de steenfabrieken en de typische toren van Molens 
Rypens.

v-233 Potloodschets huizen op de hoek van een straat
ongedateerd, 1 tekening, [RLOMBAERTS]

Potloodschets van huizen op de hoek van een straat. Op de achtergrond de 
toren van de kerk. Vermoedelijk is dit een zicht aan het vroegere Wipplein in 
Boom.

v-234 Ruwe schets vrouwenhoofd
ongedateerd, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Ruwe schets van een vrouwenhoofd op dik papier. Over de potloodlijnen werd vluchtig 
verf aangebracht. Op de achterzijde een tekening van een jongen met zelfde vluchtige 
contouren in verf.

v-235 Potloodschets kandelaar met kaars
ongedateerd, 1 tekening, [RLOMBAERTS]

Potloodschets van een kandelaar met brandende kaars. Op de achterzijde een tekening 
van een vrouwenhoofd.

v-236 Vijf kleine potloodschetsen 
ongedateerd, 1 pagina , [RLOMBAERTS]

Vijf kleine potloodschetsen van een kandelaar, schip, maan met toren, 
boerderij en steenbakkerij.
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v-237

Potloodtekening Onze-Lieve-Vrouw
ongedateerd, 1 tekening, [RLOMBAERTS]

Potloodtekening van Onze-Lieve-Vrouw van Boom op doordrukpapier. Op de achterzijde 
een tekening van biddende mensen.

v-238 Tekening huis met bijgebouw met doorgang
1965, 1 pagina, [RLOMBAERTS]

Huis met bijgebouw en dorgang, getekend in zwarte stift. In potlood zijn de 
kleuren aangegeven.

v-239 Ets twee mannen en kind
ongedateerd, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Ets van twee mannen en een kind. Een oudere man met baard, een iets jongere 
gespierde man en een kind dat zeepbellen blaast. De ets is getekend met Rob. 
Lombaerts' en genummerd 9/10. Op de achterzijde een onduidelijke potloodschets.

v-240 Tekening van een vesting
4 nov 1962, 1 tekening, [RLOMBAERTS]

Potloodtekening van een vesting. Onderaan de datum en tekst' Schutsburg'. Op 
de tekening aanwijzingen in potlood over de kleuren.

v-241 Dorpsgezicht met kerk
ongedateerd, 1 tekening, [RLOMBAERTS]

Dorpsgezicht met kerk, getekend in zwarte stift. In rode inkt aanwijzingen voor de 
kleuren.
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v-242

Aquarel  dorpsgezicht Bonnerue met kapel Saint Hubert 
4 jan 1965, [RLOMBAERTS]

Aquarel van een besneeuwd dorpsgezicht van het dorpje Bonnerue met de kapel 
Saint-Hubert. (zie ook archiefstuk V243 waarop de kapel werd geschilderd).

v-243 Aquarel van kapel Saint-Hubert in het dorp Bonnerue
4 jan 1965, [RLOMBAERTS]

Aquarel van de besneeuwde kapel Saint-Hubert in het dorp Bonnerue (zie ook 
archiefstuk V242 met een dorpsgezicht van Bonnerue)

v-244 Potloodtekening kerkgebouw
ongedateerd, 1 tekening, [RLOMBAERTS]

Tekening in potlood op stevig karton van een kerkgebouw. (zie ook archiefstuk V245 van 
vermoedelijk hetzelfde gebouw)

v-245 Potloodtekening kerkgebouw
ongedateerd, 1 tekening, [RLOMBAERTS]

Tekening in potlood op stevig karton van een kerkgebouw. (zie ook archiefstuk V244 van 
vermoedelijk hetzelfde gebouw)

v-246 Ruwe potloodschets huizen aan een meer
ongedateerd, 1 tekening, [RLOMBAERTS]

Ruwe schets in potlood op dik karton van huizen aan een meer. Op de 
voorgrond een aanlegsteiger met boot. Op de achtergrond bergen.
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v-247

Tekening landschap Rumst
1 okt 1962, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Tekening in zwarte stift op behangpapier van een landschap met bomen in Rumst.

v-248 Tekening monument aan boerderij St-P.Kapelle
ongedateerd, 1 tekening, [RLOMBAERTS]

Tekening op behangpapier in zwarte stift van een monument aan een boerderij. 
Onderaan de plaatsnaam: St P.Kapelle (mogelijk Sint-Pieters-Kapelle?)

v-249 Tekening boerderij in Izegem
ongedateerd, 1 tekening, [RLOMBAERTS]

Tekening in zwarte stift op behangpapier van een boerderij in Izegem.

v-250 Tekening boerderij in Izegem
ongedateerd, 1 tekening, [RLOMBAERTS]

Tekening in zwarte stift op behangpapier van een boerderij in Izegem.

v-251 Tekening beer naast kruik
ongedateerd, 1 tekening, [RLOMBAERTS]

Tekening op behangpapier in potlood met contouren in verf van een beer naast 
een kruik.
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v-252

Tekening hond met spitse oren
ongedateerd, 1 tekening, [RLOMBAERTS]

Tekening in zwarte stift op behangpapier van een hond met spitse oren.

v-253 Potloodtekening boerderij en drie figuren
ongedateerd, 1 tekening, [RLOMBAERTS]

Tekening in potlood op behangpapier van een boerderij. Op de weg 
naar de boerderij drie figuren waarvan een met een fiets. Op de 
tekening aanwijzingen voor de kleuren.

v-254 Ruwe schets in stift van landschap met bomen
ongedateerd, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Ruwe schets in zwarte stift op behangpapier van een landschap met bomen 
(populieren).

v-255 Ruwe schets huizen en straat
ongedateerd, 1 tekening, [RLOMBAERTS]

Ruwe schets in potlood en verf op behangpapier van huizen in een straat 
met bomen.

v-256 Tekening kerk en  brug
ongedateerd, 1 tekening, [RLOMBAERTS]

Tekening in potlood en stift op behangpapier van een kerk. Voor de kerk ligt een brug.

v-257 Tekening straat met huizen en kerk
ongedateerd, 1 tekening, [RLOMBAERTS]

Tekening in potlood en verf op gehavend behangpapier van een straat met huizen die 
naar de kerk leidt.
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v-258

Ruwe schets van boerderij met waterput
ongedateerd, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Ruwe schets in stift op behangpapier van een boerderij met een waterput.

v-259 Tekening kasteelwoning
ongedateerd, 1 tekening, [RLOMBAERTS]

Tekening in stift op behangpapier van een kasteelwoning waarop het jaartal 
1608 staat geschreven. Mogelijk stond het Sashuis in Klein-Willebroek als 
model. Op de tekening aanwijzingen in potlood over de kleuren. Onderaan 
de naam Rob. Lombaerts.

v-260 Ruwe potloodschets van een kerk
ongedateerd, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Ruwe potloodschets op behangpapier van een kerk met aanwijzingen van de 
kleuren.

v-261 Schets zicht op een binnenkoer met bloemen
ongedateerd, 1 tekening, [RLOMBAERTS]

Schets in zwarte stift op behangpapier van een tafel en stoel met uitzicht op een 
binnenkoer met bloemen.

v-262 Tekening veld met drie hooimijten
ongedateerd, 1 tekening, [RLOMBAERTS]

Tekening in zwarte stift en verf op behangpapier van een veld met drie 
hooimijten.

v-316 Dossier Ontwerpen voor decors en van commerciële aard
1946 - 1956, 1 map

Diverse ontwerpen handelszaken, Ford, VW  en toneelstuk 'De Dwaas der Liefde'



Copyright 2019 - Marc Verlinden blad 30

Inventaris van Archief kunstenaar Robert Lombaerts

v-317
Landschappen met bomen, geschilderd
ongedateerd, 7 schilderijtjes, [RLOMBAERTS]

Diverse landschappen met bomen op kleine velletjes papier geschilderd

v-318 Ontwerp voor documentatiecentrum  'Nostra Vobis'
1946, 1 envelop, [RLOMBAERTS]

Ontwerp voor documentatiedienst 'Nostra Vobis' van Louis Weytjens, Steenweg op Lier 
23-25 in Lint met envelop van Louis Weytjens met ontwerp Lombaerts

v-319 Visitekaartje A.Verbruggen-druivesap
ongedateerd, 1 envelop, [RLOMBAERTS]

Visitekaartje firma A. Verbruggen uit Reet met ontwerp Lombaerts. Tekst: 
'Kunt ge aan uw vrienden, aan uw kinderen, aan u zelve iets beter, iets 
gezonder aanbieden dan 't frissche sap van rijpe druiven? Bestel bij 
A.Verbruggen, s Heerenbaan 94 Reeth

v-320 Promotie schoen- en pantoffelnijverheid
ongedateerd, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Promotie voor de schoen- en pantoffelnijverheid. Geschilderd en gekleefd op 
bruin karton. Landkaart met diverse gemeenten met logo: Sint-Amands, Puurs, 
Schelle, Niel, Boom, Breendonk, Terhagen, Rumst en Walem. Tekst: 
'Rupelstreek, centrum van schoen- en pantoffelnijverheid'.

v-321 Ontwerp Rupel Elixir, Elixir De Boerin en Tabakfabrikant De Chinees
ongedateerd, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Commerciële ontwerpen Lombaerts voor Boomse handelszaken: Elixir De Boerin (A. De 
Groof Van Camp, Tuyaertsstraat 36); Rupel Elixir (Albert Van Loon) en tabakfabrikant 'De 
Chinees' (Emiel Mampaey-De Gang, Blauwstraat 92)
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v-322 Ontwerp voor Volkswagen
ongedateerd, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Twee ontwerpen voor autofabrikant Volkswagen, gekleefd 
op bruin karton

v-323 Ontwerp decor + foto viering 75 jaar steenbakkerij Landuydt
1956, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Ontwerp in stylo voor het decor van de viering 75 jaar 
steenbakkerij Landuydt + foto van de viering en het decor

v-324 Ontwerp 'De Groote Belofte'
ongedateerd, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Afdruk 'Getuigschrift van de 9 eerste vrijdagen De Groote Belofte' Christus en Jezus 
figuur met drie knielende kinderen

v-325 Ontwerp decoratie Ford burelen
ongedateerd, 1 map, [RLOMBAERTS]

Vijf geschilderde ontwerpen voor de burelen van de firma Ford op de Noorderlaan in 
Antwerpen waarvan 1 tafereel dat in werkelijkheid 2,40 x 3,00 m. groot was.

v-326 Map met ontwerpen toneelstuk 'De Dwaas der Liefde'
ongedateerd, 1 map, [RLOMBAERTS]

Map met diverse ontwerpen voor het toneelstuk 'De Dwaas der Liefde' van Y.Waegemans
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3. Archiefstukken van persoonlijke aard m.b.t. Robert Lombaerts

v-69 Poëziealbum Robert Lombaerts
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

v-296 Dossier Diverse foto's familie Lombaerts
1917 - 1917, 33 foto's

Diverse familiefoto's m.b.t. de familie Lombaerts
Voorlopige beschrijving van de inhoud van dit dossier:
Foto's van de familie en vriendenkring van Robert Lombaerts, waaronder ook foto's van leerlingen van de klassen waar 
Lombaerts onderwijzer was. Enkele foto's van een Mariabeeld. Foto 'Maatschappij Ware Vrienden'  met jaartal 1882. 
Postkaart gericht aan Polydor Van den Bril met opschrift  'van uw zuster'. Foto van schilderij met wielrenners waar op de 
achterzijde staat: 'Schilderij is bij het sportarchief in 't Sportkot Leuven. Postkaart van Sint-Anna kapel met vermelding: 
'Door Jan De Boeck-beenhouwer, Hospitaalstraat 4, gemaakt naar schilderij van Robert Lombaerts. Foto groot formaat 
Robert Lombaerts.

v-297 Klasfoto Robert Lombaerts
1917, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Foto met klasgenoten van Robert Lombaerts toen hij 19 jaar oud was.
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4. Ontwerpen decors, logo's, affiches en vaandels Robert Lombaerts

v-180 Dossier Map met ontwerpen van decors en logo's voor diverse verenigingen en evenementen
1954 - 1954

v-181 Ontwerp decor met 3 illustraties
ongedateerd, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Drie illustraties gekleefd op bruin karton waarvan de bovenste illustratie met opschrift 
"Voorste,
RMS", de middelste illustratie met opschrift van het romeinse cijfer "I" en de onderste 
illustratie
met opschrift van de romeinse cijfers "II en III".

v-182 Ontwerp 6 illustraties diverse doeleinden
ongedateerd, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Zes illustraties gekleefd op bruin karton, waaronder:
twee illustraties met opschrift "CJS", één illustratie met opschrift "Steunt de 
Broederschool",
één illustratie met opschrift "Kristen Jonge Strijders, één illustratie met opschrift "Boom
Koninklijk Atheneum en één illustratie met opschrift "Toneel Rupelgalm 1950". Deze 
laatste is
een uitnodiging voor het toneelstuk "De huurder van het achterkamertje". Het stuk ging 
door in
zaal "Volkswelzijn" op 8 en 15 januari 1950. Op het kaartje staan de namen van de 
acteurs die
onder de leiding stonden van Jenny Van Santvoort.

v-183 Ontwerp decor met 2 illustraties
ongedateerd, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Twee illustraties gekleefd op bruin karton waarvan de bovenste een nachttafereel 
voorstelt en de onderste een interieur van een woning (chalet).
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v-184 Ontwerp decor met 2 illustraties
ongedateerd, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Twee illustraties in potlood van de decors van een toneelstuk gekleefd op 
bruin karton. De linkse illustratie omvat 6 tekeningen. 
De ingekleurde tekening links boven bevat de tekst:  "I e tafereel". 
De ingekleurde tekening links in het midden bevat de tekst: "II tafereel  meer 
naar links dan naar rechts". 
De ingekleurde tekening links onder bevat de tekst: "III e tafereel".
De ingekleurde tekening rechts boven bevat de tekst: "II bedrijf 1 2 3 
tafereelen".
De tekening rechts in het midden bevat de tekst: "Kapel I e tafereel III e bedrijf, 
in het kapelleken. 
De tekening rechts onder bevat de tekst: " 2e en 3e tafereel III bedrijf, 4e laatste tafereel meer naar rechts dan naar 
links, O.L.VR. COLLEGE".

De rechtse illustratie omvat 3 tekeningen. 
De bovenste ingekleurde tekening stelt een kerststal voor met een ster boven de stal. Ze bevat de tekst: "Blijft in al de 
bedrijven, 1. achterdoek van het college, oostersch zicht, 2.Boom bestaat, 3.Rieten matten. 
De middelste tekening bevat de tekst: "I en II, steen, Boom, tent, Hut in riet, grond".
De onderste ingekleurde tekening stet het interieur van een Oosters gebouw voor en bevat de tekst: "Bedrijf III, grijs 
geel blauw rood gordijn, fond achterdoek zelfde, achterstel van onder salon, deurgaten vullen met karton,  middenstuk 
bespannen met doorschijnend papier waarachter sterk licht. Heiligdom zelf donker houden".

v-185 Ontwerp decor met 4 illustraties "De Rechtvaardige Keizer"
feb 1954, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Vier geschilderde illustraties van de decors van het toneelstuk "De 
Rechtvaardige Keizer" gekleefd op bruin karton. De illustratie links boven 
bevat de tekst:  "I In stadhuis RUPELGALM. De illustratie links onder bevat de 
tekst: "II woning schepene II kamer in woning". De illustratie rechts boven 
bevat de tekst: "IV Bureau burgemeester". De illustratie rechts onder bevat de 
tekst: "III gemeubeld voor vensters 2 schilden, V=ongemeubeld". tafereel".

v-186 Ontwerp decor met 4 illustraties "bergdorp"
ongedateerd, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Vier geschilderde illustraties van de decors van een toneelstuk voor de 
vereniging "KVT Voorwaerts" gekleefd op bruin karton. De decors stellen een 
bergdorp voor. De illustratie links boven bevat de tekst:  "Voorwaerts. De 
illustratie links onder bevat de tekst: "K.V.T.". De illustratie rechts boven bevat 
de tekst: "I & III ,karton, karton, KVT, 4 platen triplex". De illustratie rechts 
onder bevat de tekst: "K.V.T.".

v-187 Ontwerp decor met 3 illustraties "Almientje"
ongedateerd, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Drie geschilderde illustraties van de decors van het toneelstuk "Almientje" gekleefd op 
bruin karton. De decors stellen een donker bos voor. Op het karton de tekst: "Almientje, 
Y. Waegemans". De middelste illustratie bevat de tekst:  "R.M.S.". De onderste illustratie 
bevat de tekst: " in III mostroon midden boven deurtje".
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v-188

Ontwerp decor met 3 illustraties "huldiging gesneuvelden-weggevoerden"
ongedateerd, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Drie illustraties van decors die werden ontworpen ter gelegenheid van de huldiging van 
de gesneuvelden en weggevoerden. Gekleefd op een bruin karton waarop de tekst: "KA 
huldigt gesneuvelden en weggevoerden". De bovenste illustratie is geschilderd en stelt 
een monument voor met bovenaan "1914-1940". Links onder een dichtgeplooide 
ingekleurde potloodtekening waar moeder Maria wordt geflankeerd door 2 militairen. Op 
de tekening de tekst: "VREDE, mauve, donker". De illustratie rechts onder stelt 
treurendemensen voor met op de achtergrond een veld waarop een krui staat. Bovenaan 
het decor het opschrift "DE WINTER". Rechts boven van de tekening de tekst: "zwart in 
plooien". (zie ook archiefstuk V206).

v-189 Ontwerp decor met 4 illustraties "Goud"
ongedateerd, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Vier geschilderde illustraties van de decors van het toneelstuk "Goud" voor de 
vereniging "Rupelgalm" gekleefd op bruin karton waarop de tekst: "Goud v. O. 
Neill Rupelgalm". De decors stellen een exotisch oord voor.

v-190 Ontwerp decor met 3 illustraties "Mevrouw Pilatus"
ongedateerd, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Drie geschilderde illustraties van de decors van het toneelstuk "Mevrouw Pilatus" gekleefd 
op bruin karton waarop de tekst: "Mevrouw Pilatus W.Putman". De decors stellen een 
"Romeins" interieur voor. De bovenste illustratie bevat de tekst:  " I schaal 1 cm. per m.". 
De middelste illustratie bevat de tekst: " II blauw tullen gordijn". De onderste illustratie 
bevat het romeinse cijfer III.

v-191 Ontwerp decor met 2 illustraties "Oberbayern"
ongedateerd, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Twee geschilderde illustraties gekleefd op bruin karton met de ontwerpen voor de decors 
"Oberbayern" voor de vereniging "Voorwaerts". Op de bovenste illustratie de tekst: 
"Voorwaerts Boom". Op de onderste dichtgeplooide illustratie de tekst: "Voorwaerts-
Boom, Oberbayern, ontwerp decor". Op de keerzijde van deze illustratie een vage 
potloodtekening van een huis met een boom achter.
(zie ook archiefstuk V202).
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v-192

Ontwerp decor met 2 illustraties "Klucht v.d. gehangene"
ongedateerd, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Twee geschilderde illustraties van de decors voor het toneelstuk "De Klucht van de 
Gehangene"gekleefd op bruin karton. De bovenste bevat de tekst:  "I en II, kroonluchter 
met kaarsen, K.A., Grond". De onderste bevat de tekst: "III Bedrijf".

v-193 Ontwerp decor met 3 illustraties
ongedateerd, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Drie geschilderde illustraties van decors van een toneelstuk gekleefd op bruin karton. De 
bovenste illustratie bevat de tekst:  "1)zee, 2)tuin, 3) straat zonder groen". De middelste 
illustratie bevat de tekst: " kamer Olivia". De onderste illustratie bevat de tekst: " kamer 
hertog".

v-194 Ontwerp decor met 3 illustraties "Kathelijne"
ongedateerd, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Drie geschilderde illustraties van decors van een toneelstuk gekleefd op bruin karton. De 
bovenste illustratie bevat de tekst:  "Voorspel Kathelijne I.Waegemans". De middelste 
illustratie bevat de tekst: " 1e bedr. gordijn met lichtere...". De onderste illustratie bevat de 
tekst: " 2e & 3e bedr.".

v-195 Ontwerp decor met 2 illustraties
ongedateerd, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Twee geschilderde illustraties gekleefd op bruin karton waarvan de bovenste een 
slaapkamer voorstelt waar een licht binnenvalt. Op de illustratie de tekst: "Gedaan!". De 
onderste illustraatie stelt een woonkamer voor waarop ook een vuurtoren is te zien.
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v-196

Ontwerp decor met 3 illustraties
ongedateerd, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Drie geschilderde illustraties van decors voor een toneelstuk, gekleefd op bruin karton. 
Op de bovenste illustratie zien we in de verte een kerk gezien vanaf een houten terras. De 
twee onderste illustraties stellen een bos voor.

v-197 Ontwerp decor met 2 illustraties
ongedateerd, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Twee geschilderde illustraties gekleefd op bruin karton waarvan de bovenste een 
binnenplaats met pport voorstelt. Op de achtergrond 2 cypressen.Op de illustratie de 
tekst: "Trede". De onderste illustratie stelt een woonkamer voor met o.a. een piano en 
open haard.  Op de illustratie is het romeinse cijfer I en II aangebracht.

v-198 Aquarel "Gemeente Boom-Maria verering"
ongedateerd, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Aquarel waarop Maria met kindje Jezus staat afgebeeld, geflankeerd door 4 aanbidders

v-199 Aquarel "Rerum Novarum"
ongedateerd, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Aquarel getiteld "Rerum Novarum"waarop hulde wordt gebracht aan paus 
Leo XIII.
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v-200

Aquarel "stoomschip"
ongedateerd, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Aquarel van een stoomschip waarop de tekst "Voorzicht, schaal = 1 cm. per 
meter".

v-201 Programma toneelstuk "De Klucht van de Gestrafte met Koorde"
ongedateerd, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Programma van het toneelstuk  "De Klucht van de Gestrafte met Koorde" van H.Geon. 
Het stuk werd opgevoerd door de toneelkring van het Koninklijk Atheneum. In het 
programma o.a. een beschrijving van de auteur en de namen van de acteurs en hun 
personages.

v-202 Programma toneelstuk "De Dwaas der Liefde"
23 mrt 1954, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Programma van het toneelstuk  "De Dwaas der Liefde" van Yvonne Waegemans. Een 
levensschets in 14 taferelen van St.Franciscus van Assisi. De muziek werd verzorgd door 
Renaat Veremans en de regie was in handen van Luc Philips. Het stuk werd opgevoerd in 
de schouwburg Plaza.In het programma o.a. de uitgebreide lijst van de acteurs en hun 
personages.

v-203 Potloodschets van het decor "Oberbayern"
ongedateerd, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Potloodschets van het decor "Oberbayern" (zie ook archiefstuk V191)

v-204 Ontwerp affiche "Boom Jaarmarkt"
ongedateerd, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Ruw geschilderd ontwerp voor Boom-Jaarmarkt. Centraal staat een 
arbeider van een steenbakkerij afgebeeld. Op de achtergrond de OLV.-kerk. 
In potlood staat de tekst "Gemeente", daarachter de geschilderde tekst 
"Jaarmarkt". Onderaan de geschilderde tekst "Jaarmarkt".
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v-205

Schetsen diverse decors
ongedateerd, 12 stuks, [RLOMBAERTS]

12 schetsen van ca. 10 x 10 cm. op geruit papier in stylo van diverse decors voor 
toneelstukken.

v-206 Schetsen van 4 taferelen
ongedateerd, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

4 schetsen in chinese inkt of stift gekleefd op een blauw karton waaronder Jezus aan het 
kruis, een huis, een Griekse figuur en een duivelshoofd waar vermoedelijk steenarbeiders 
naar binnen wandelen. Op de achterzijde een schets in stylo met afmetingen van een 
decor waarop bovenaan de tekst "A.DE WINTER" staat vermeld (zie archiefstuk V188).

v-207 Ontwerp decor met 3 illustraties
ongedateerd, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Twee geschilderde en 1 getekende illustratie van decors voor een toneelstuk, gekleefd op 
blauw karton. Vermoedelijk wordt er een circus afgebeeld.

v-208 Krantenartikel toneelstuk "De Dwaas der Liefde"
±1954, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Krantenartikel over het toneelstuk  "De Dwaas der Liefde" van Yvonne Waegemans. Het artikel verscheen in de krant 
"Het Nieuwsblad-Sportwereld".

v-211 Schetsen, ontwerpen decors getekend en geschilderd
ongedateerd, 1 envelop met 28 losse papieren, [RLOMBAERTS]

Diverse schetsen van decors waaronder 'De Rechtvaardige Keizer'(februari 1954) en 
een ontwerp voor een decort cinema Plaza en de kapel van Bever (Biévenè) 
postcode 1547. Lombaerts geeft op zijn ontwerp aan 'Vóór de plaatsing van het 
geheel de electrische leidingen voorzien'. In de verzameling ook een kopie van het 
café op de hoek Leopoldstraat-Groenhofstraat.
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v-212

Schilderijen Lions Club International Nivelles
ongedateerd, 1 map met 5 schilderijen en stoffen wapenschildje, [RLOMBAERTS]

Aquarellen voor de Lions Club International van Nivelles (Nijvel). Diverse ontwerpen 
waarin het wapenschild van Nijvel als basis diende. In de map een klein stoffen 
wapenschild da tals model werd gebruikt.

v-263 Dossier Map diverse tekeningen in kleur, foto's en liedjesboek
1921 - 1971

Het overgrote deel zijn ontwerpen voor vaandels, wat ook zo op de map staat geschreven.

v-264 Tekeningen-afdrukken boek 'Padvinder' T.Lindekruis 
1931, 1 envelop, [RLOMBAERTS]

Tien tekeningen-afdrukken (genummerd met Romeinse cijfers van I tot X),  gekleefd op 
twee bruine kartons en een omslag van het boek 'Padvinder' van T. Lindekruis. De etsen 
werden gebruikt voor het boek 'Padvinder' van T. Lindekruis (alias voor Antoon Aarts). Op 
de omslag is met de hand geschreven: Robert, Hierbij de stelplaat met brief van de 
Biéwe-Gelief aub te lezen en te handelen naar uw goeddunken. Verwacht nieuws 
getekend: Antoon Aarts. Over Aarts schreef John Rijpes in zijn boek 'Vlaamse Filmpjes, 
Troetelkind of ondergeschoven kindje? (2010): pagina 110: 'Lindekruis Theo, Pseudoniem 
van priester Antoon Aarts (1902-1978), was achtereenvolgens leraar aan het 
O.L.Vrouwecollege in Boom, kapelaan in Deurne en leraar katholiek godsdienst aan het 
Koninklijk Atheneum van Antwerpen. Schreef in de jaren 1930 een aantal mooie, sterk 
christelijk gelieerde jongensboeken: Harde Strijd, Padvinder, Kristi -Jongens, In een Dag 
en een Nacht. Schreef in die periode ook 4 Vlaamse Filmpjes: Wiet-Blotte-Rie (nr.60 
1932), Blekke en Knor (nr. 110 1932), Blekke en Knor vierde Guldesporendag (nr. 132 
1933) en De Madonna Hoeve(nr. 146 1933). Dirk Roofthooft ,die na de oorlog zelf voor 16 
VF zorgde, schreef in een memoriam in nr. 1323: 'Zijn VF, die levensecht waren en vaak 
met milde humor gekruid , bewezen dat hij de jeugd door en door kende, en dat hij in hoge mate de gave bezat om met 
jonge mensen om te gaan,....' Pikant is alleszins Roofthoofts commentaar op de naoorlogse Theo Lindekruis/Antoon 
Aarts: 'Hij werd tot leraar godsdienst benoemd in het Koninklijk Atheneum te Antwerpen. Daar was hij voor velen een 
raadsman en meer dan wie ook heeft hij in dit antigodsdienstige midden een diepe indruk nagelaten...' In 1953 ontving 
hij voor 'Lied van mijn Land' de Prijs van de provincie Antwerpen voor het beste jeugdboek. Bovendien werd hem in 
1955 de Antwerpse Procinciale Prijs voor Letterkunde toegekend. Zijn proza wordt op sterk uiteenlopende gevoelens 
onthaald. Volgens Lectuur-Repertorium behandelt hij de problemen der moderne rijpere jeugd in een christelijke geest 
van reinheid en genadebesef (1953 p. 1543). Leo Roelants merkt hierover op' dat Lindekruis' romans voor meisjes 
daardoor een opzettelijkheid en een aandrang kregen, die ze nu ongenietbaar maken'. (Lektuurgids jg. 24 , 1977 nr. 5 
PP 225-232). In het begin van de jaren 1950 velde Hendrik Van Tichelen zelfs een vrijwel totaal vernietigende kritiek 
over het werk van Lindekruis: 'met al de geloofs-en bekeringsijver, die hem eigen is...achten wij het niet verantwoord 
zijn proza in 't algemeen onze gezond denkende kinderen aan te bevelen (in  'Over boeken voor kindsheid en jeugd, 
1952).

v-265 Zes Liederen van H. Baeyens op verzen van Julia Tulkens
±1930, 1 boek, [RLOMBAERTS]

Liedjesboek 'Zes Liederen' 5de reeks van H. Bayens op verzen van Julia Tulkens (14 
pagina's). 'Vriendelijk' opgedragen aan 'Mijnheer en Mevrouw F.Penne', met lino van 
Robert Lombaerts. Prijs: 7 FR., uitgegeven door MELODIA, Sleutelplasstraat 47, 
Molenbeek-Brussel. De liedjes: 'Wat is de zonne stout; Speel wat op je fluitje;Ik weet een 
aardig molentje; Ik wou..., Van de meikevertjes; Het muschken en de kersen. Op de 
laatste pagina en omslag reclame voor een cursus notenleer en de uitgave 'Tien 
schoolliederen'.
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v-266

Tekening in kleur van Jezus, Maria en Jozef
ongedateerd, 2 tekeningen, [RLOMBAERTS]

Twee tekeningen in kleur, gekleefd op bruin karton van Jezus, Jozef en Maria. Onderaan 
tekst: Parochie St Niklaas Willebroek. Bovenaan: schaal 1/25

v-267 Ontwerp vaandel O.L.Vrouw voor Sint-Katharina Gilde 's-Gravenwezel
1931, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Ontwerp voor een vaandel van Onze-Lieve-Vrouw voor de Sint-Katharina-Gilde in 's-
Gravenwezel ter gelegenheid 25-jarig bestaan (1906-1931)

v-268 Ontwerp vaandels VKAJ Reet, Christ. synd. Muizen en BJB
±1939, 4 tekeningen, [RLOMBAERTS]

Vier gekleurde ontwerpen, gekleefd op bruin karton.
VKAJJ Reet, Christelijk syndicaat Muizen (2 tekeningen) en B.J.B.

v-269 Ontwerp vaandels H.Hart bond Tollembeek en Rumst, Breydelzonen Terhagen
ongedateerd, 4 tekeningen, [RLOMBAERTS]

Ontwerp vaandel Heilig Hart bond Tollembeek (kleur jaar 1938), Katholieke 
Koninklijke Harmonie Breydelzonen Terhagen (zwart jaar 1971) en Bond Heilig 
Hart Rumst (zwart jaar 1930-1938). De tekeningen zijn op bruin karton gekleefd.

v-270 Ontwerp vaandel Middelbare jongensschool Boom
1937, 4 tekeningen + 1 foto, [RLOMBAERTS]

Vier ingekleurde tekeningen van ontwerpen voor een vaandel van de Middelbare 
jongensschool in Boom.Een foto van het vaandel 'Koninlijk Atheneum RMS Boom 
Oud-leerlingenbond 1935 Niel'. De tekeningen en foto zijn op bruin karton 
gekleefd.
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v-271

Ontwerp vlag Koninklijke Katholieke Vrienden Voorwaerts meisjes
1947, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Foto van een ontwerp voor een vlag voor de Koninklijke Katholieke Turnvrienden 
Voorwaerts Meisjesafdeling Boom.

v-272 Flyer + postzegels 75 jaar Koninklijke Katholieke Sportfederatie
1967, 1 envelop, [RLOMBAERTS]

Twee flyers en 12 postzegels waarvan Robert Lombaerts het ontwerp maakte, ter 
gelegenheid van een grootse sportmanifestatie in het Heysel stadion op 7 mei 1967. 
Volgens de flyers waren er 15.000 deelnemers en 20.000 supporters aanwezig.

v-273 Ontwerp vaandel VKAJ Reet en VKAJ Heilig Hart Boom
ongedateerd, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Drie ontwerpen met potlood gekleurd voor vaandels VKAJ Reet (1 st.) en VKAJ 
Heilig Hart Boom (2 st.). De tekeningen zijn op een bruin karton gekleefd.

v-274 Ontwerp vaandel Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel 
Boom
ongedateerd, 1 pagina , [RLOMBAERTS]

Drie verschillende ontwerpen voor een vaandel voor de de Broederschap van 
Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel Boom. De tekeningen kleven op bruin 
karton en zijn ingekleurd met potlood.

v-275 Ontwerp vaandel Christelijke Centrale Cement Ceramiek Glas Steenbewerkers 
Boom
1954, 1 tekening, [RLOMBAERTS]

Ontwerp vaandel Christelijke Centrale Cement Ceramiek Glas Steenbewerkers, 
afdeling Boom, ter gelegenheid 50-jarig bestaan 1904-1954, gekleefd op bruin 
karton.
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v-276

Ontwerp vaandel Rijksmiddelbare Jongensschool Boom 1861-1937
1937, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Ontwerp voor een vaandel voor de  Rijksmiddelbare Jongensschool Boom. In 
potlood: Schaal 1/10; stok in riet; franje: wit-blauw;linten driekleur; 1,80 x 1,80 m.

v-277 Foto's kapel Enghien en Bever
ongedateerd, 3 foto's, [RLOMBAERTS]

Drie foto's van een kapel waarvan een te Enghien (buiten) en twee foto's in de kapel van 
Bever.

v-278 Ontwerp vaandel N.V. Oorlogsinvalieden 1918-1929
1929, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Ontwerp van eee vaandel voor de N.V. Oorlogsinvalieden in Boom.

v-279 Ontwerp vaandel Werkliedenbond Terhagen
1921, 1 tekening, [RLOMBAERTS]

Ontwerp voor een vaandel van de Werkliedenbond in potlood (ingekleurd). Op het 
vaandel staat Sint-Jozef afgebeeld. Onderaan het ontwerp staat in potlood: 'St-Jozef 
patroon van de Christelijk Democratische Vlaamsche Terhaagsche Werklieden'

v-280 Drie ontwerpen vaandel Oud Leerlingenbond RMS Niel
1950, 1 pagina , [RLOMBAERTS]

Drie verschillende in potlod gekleurde ontwerpen voor een 
vaandel van de Oud Leerlinge Bond RMS Niel. Op 1 
ontwerp staat het jaartal 1950 vermeld.
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v-281

Ontwerp vlag VKAJ H.Hart Boom
ongedateerd, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Ontwerp voor een vlag van VKAJ H.Hart Boom'. Het ontwerp is geschilderd op papier 
dat op bruin karton is gekleefd. Op het ontwerp De Heilig-Hart kerk van Boom en 
iemand die een koffer aanreikt met juwelen en opschrift 'Onze Arbeid'.

v-282 Ontwerp vaandel Harmonicaïsten Boom 1898-1926
1926, 1 pagina , [RLOMBAERTS]

Geschilderd ontwerp van een vaandel voor de Harmonicaïsten Boom (1898-1926)

v-287 Ontwerp vaandel Harmonicaïsten Boom 1898-1926
1926, 1 pagina , [RLOMBAERTS]

Geschilderd ontwerp van een vaandel voor de Harmonicaïsten Boom (1898-1926). Drie 
diverse ontwerpen, gekleefd op een bruin karton.

v-288 Ontwerp vaandel Breydelzonen Terhagen
1971, 1 tekening, [RLOMBAERTS]

Ontwerp vaandel Katholieke Koninklijke Harmonie Breydelzonen Terhagen ( 1881-
1971). Het ontwerp is geschilderd en op bruin karton gekleefd. Op de achterzijde een 
uitnodiging voor de inwijding van de nieuwe vlag waarvoor dit ontwerp werd gebruikt. De 
inwijding had plaats op 25 april 1971. De eerste uitstap had plaats op 8 mei 1971 te 
14.00 uur.

v-289 Ontwerp vaandel KAJ- H.Hart Lier
ongedateerd, 1 pagina , [RLOMBAERTS]

Vier diverse ontwerpen voor KAJ H.Hart Lier. De ontwerpen zijn in potlood getekend 
en kleven op een bruin karton.
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v-290

Ontwerp vlag steenbewerkers Boom en Niel
1954/1957, 1 pagina (recto-verso), [RLOMBAERTS]

Vier diverse ontwerpen voor een vlag van de Christelijke Centrale Steenbewerkers, 
Cenemt, Ceramiek, Glas Boom met de jaartallen 1904-1925-1954. De tekeningen werden 
in potlood gemaakt en zijn op een bruin karton gekleefd. Op de achterzijde 1 ontwerp voor 
dezelfde centrale afdeling Niel, jaartal 1957.

v-291 Ontwerp vlag Katholieke Vlaamse Toneelgilde Boom
1934, 1 pagina, [RLOMBAERTS]

Drie diverse ontwerpen van ene vlag voor de 'Vlaamsche Katholieke Tooneelgilde
(sic) Boom', gekleefd op bruin karton. Drie geschilderde ontwerpen in kleur met 
vermelding periode 1924-1934.

v-292 Ontwerp vlag ACW, KAJ H.Hart en KAV Boom
ongedateerd, 1 pagina, [RLOMBAERTS]

Drie ontwerpen voor een vlag voor ACW Boom, KAJ H.Hart Boom en KAV Boom. 
Met kleurpotlood getekend en op bruin karton gekleefd.

v-293 Ontwerp vlag VKAJ H.Hart Boom
ongedateerd, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Vier diverse ontwerpen voor een vlag van VKAJ H.Hart Boom. In gekleurd potlood op 
bruin karton gekleefd.

v-294 Ontwerp vlag Kristelijke metaalbewerkers en steenbewerkers
1938, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Drie ontwerpen voor een vlag voor de 'Kristelijke metaalbewerkers' en een ontwerp 
voor de 'Christelijke Centrale steenbewerkers, Cement, Ceramiek, Glas'. In gekleurd 
potlood op bruin karton gekleefd.
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v-295

Ontwerp vlag Steenbewerkers Niel
ongedateerd, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Drie diverse ontwerpen voor een vlag van de 'Christelijke Centrale Steenbewerkers, 
Cement, Ceramiek, Glas afdeling Niel'. In gekleurd potlood op bruin karton gekleefd.

v-431 Affiche toneelstuk 'Mevrouw Pilatus' door Rupelgalm
27 mrt 1951, [GAB]

Affiche opvoering toneelstuk Mevrouw Pilatus door toneelkring Rupelgalm dat werd 
opgevoerd in Zaal Plaza.
Spel in drie bedrijven van Willem Putman, regie Jenny Van Santvoort. Gespeeld in de 
wedstrijd van vzw Noordstarfonds Gent.

v-432 Affiche toneelstuk 'De Dwaas der Liefde' door Rupelgalm
±1952, 2 stuks, [GAB]

Affiche opvoering toneelstuk De Dwaas der Liefde door toneelkring Rupelgalm dat werd 
opgevoerd in Zaal Plaza op 23 maart (jaartal niet vermeld). Vermoedelijk opgevoerd rond 
1952 (jaartal dat de auteur het verhaal te boek stelde)
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5. Verzameling van diverse aard Robert Lombaerts

v-298 Dossier Diverse knipsels, tekeningen en briefwisseling
1936 - 1936

Diverse verzameling van allerlei aard, knipsels, tekeningen, briefwisseling van Robert Lombaerts

v-299 Knipsels toneelstukken, huldiging helden 
ongedateerd, 1 envelop, [RLOMBAERTS]

Krantenknipsel 'In memoriam Antoon De Winter' (met foto De Winter en 
gedenkplaat), die leraar was aan de Rijksmiddelbare Jongensschool. Met fluo 
aangeduid: lovende woorden over de inrichting van het decor en creatie van 
het geschenk in brons voor de weduwe dat door Lombaerts werd ontworpen. 
Met apart programma van de huldiging die plaats had op 31 maart 1946 in 
zaal Plaza (Grote markt). In het programma een uitgebreid dankwoord aan 
Robert Lombaerts van Mevr. G. Van Nerom-De Rey (bestuurster 
Rijksmiddelbare School) voor de opvoering van het toneelstuk 'Edelsteentje'  
Diverse knipsels en foto's van de opvoering van de toneelstukken 
'Edelsteentje', 'De Landvoogd komt' en 'Vredesmonument', geschreven door 
Lombaerts die ook de decors ontwierp. Brief van A. De Greef (Sint-Hubertusplein 8 in Niel dd 17/10/1949) aan 
Lombaerts waarin hij vol lof is over het stuk 'Freule Printannia' (geschreven door Lombaerts) maar vragen heeft over de 
praktische en financiële haalbaarheid. (op de envelop in stift: RMS, Edelsteentje, Oorlogsmonument, De Landvoogd 
komt)

v-300 Hulde parochianen t.g.v. jubileum priester Janssens te Muizen
21 jun 1936, 1 map, [RLOMBAERTS]

Hulde van de parochiananen van Muizen voor het zilveren jubileum van priester J. 
Janssens, ontworpen door Robert Lombaerts met handtekeningen  van het 
'Feestcommiteit'. Op de map in stylo: 'Van de Rob zelf, tekeningen, schriften'
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v-301

Diverse brieven aan Robert Lombaerts en speech tentoonstelling Jaak Deyaert
ongedateerd, 1 map, [RLOMBAERTS]

Handgeschreven speech Robert Lombaerts t.g.v. de tentoonstelling tekeningen en 
aquarellen Jaak Deyaert die op 23 mei 1980 werd geopend in de raadzaal van het 
gemeentehuis van Boom. Intro speech: Toen mij gevraagd werd deze tentoonstelling in te 
leiden, werd er stellig niet aangedacht dat ik al zo lang op rust ben, en dat ik volgens de 
biologen aan hersengewicht voor 220 gr. gedevalueerd zou zijn...'  Diverse brieven 
waaronder op 27-8-1933: vraag naar Lombaerts van een volksvertegenwoordiger of hij 
het komend jaar nieuwe voordrachten zal geven, en zo, welke ; 15-3-1944: vraag van de 
Christen Werkliedenbond die tijdens het Sint-Jozeffeest de toneelopvoering 'Kinderen' 
organiseerde te Hellegat. Het stuk had plaats in een 'boerenkamer' die moest 
gerestaureerd worden en ooit door Lombaerts werd gecreeërd; 15-6-1932: dankbrief van 
de Kristelijke Werkliedenbond Boom voor de medewerking van Robert Lombaerts 
waarvoor een vergoeding werd aangeboden;1-4-1947: dankbrief van de Nationale 
Strijdersbond, afdeling Boom voor de schets van Lombaerts die op de nieuwe vlag 
gebruikt werd; 29-11-1948: vraag tot vergoeding en dankwoord voor het geschilderde 
achterdoek dat de Katholieke Vlaamsche Toneelgilde gebruikte voor  haar succesvolle 
opvoering van de operette 'In Het Witte Paard';14-11-1949: uitnodiging Katholieke 
Vlaamsche Toneelgilde voor het 25-jarig bestaan met feestzitting en banket (in feestkledij) 
in het Rupelhotel;16-10-1948: dankbrief van het Herdenkngscomité Hubert Mampaey voor 
het ontwerp van het herdenkingsmonument;17-6-1949 en 24-6-1949: dankbrief voor de 
steun van de opvoering 'de Onbevlekte' in de beroepsschool 'De Dochters van Maria' in 
Willebroek;22-7-1949: dankbrief voor de 'onbaatzuchtige' medewerking van Lombaerts 
aan de 'Rupelfeeerieen'(sic) die op 3-4-7-10 & 11 juli 1949 plaats hadden bij de Rupel 
Sportkring; 30-7-1952: dankbrief gemeentepersoneel Boom voor de mooie gift die 
Lombaerts deed aan een personeelslid van de gemeente;ongedateerde en naamloze 
felicitatie voor het cliché dat door de broer van Robert Lombaerts werd aangereikt ter 
gelegenheid van het concert van mej. Frateur;30-4-1953: dankwoord van de prior van de 
abdij van Bornem voor de tussenkomst van Lombaerts bij de opbouw van het podium 
voor de viering van het 8e eeuwfeest van de viering van Sint-Bernardus; 7-7-1972: 
dankbrief Marcel Leens voor het schilderen van het kunstwerk 'Sint-Anna kapel' ter 
gelegenheid van de viering van het 25-jarig mandaat van Leens als gemeenteraadslid.

v-302 Schetsboek figuren en gebouwen
ongedateerd, 1 boek, [RLOMBAERTS]

Diverse schetsen in potlood en stylo van figuren en gebouwen en een schilderij van een 
zicht op een strand

v-312 Lino's ten voordele van de kerk Tollembeek-Herhout
ongedateerd, 1 boek, [RLOMBAERTS]

11 Lino's ten voordele van de nieuwe kerk in Tollembeek-Herhout
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v-313 Dossier Lino's  m.b.t. de steenbakkerijen, folder Kiwanis, aankondiging tentoonstelling
1977 - 1992, 1 map

18 lino's met taferelen van Boom, hoofdzakelijk arbeiders in de steenbakkerijen. Twee afdrukken van lino's van Lombaerts 
voor Kiwanis Boom ter gelegenheid van de 'Keure-overhandiging Rupelsteen' op vrijdag 16 september 1977. Map Kiwanis 
met programma van de plechtigheid, met namen van de sponsors en beknopte geschiedenis van Boom. 35 uitnodigingen 
voor de retrospectieve tentoonstelling 'Robert Lombaerts' die van 7 tot 29 maart 1992 werd gehouden in het gemeentelijk 
museum, Tuyaertsstraat 19-21 in Boom

v-314 Aankondiging retrospectieve tentoonstelling Robert Lombaerts
7/ 29 mrt 1992, 35 stuks, [RLOMBAERTS]

Uitnodiging voor de retrospectieve tentoonstelling 'Robert Lombaerts' die van 7 tot 29 
maart 1992 werd gehouden in het gemeentelijk museum, Tuyaertsstraat 19-21 in Boom

v-315 Aankondiging Kiwanis de 'Keure-overhandiging Rupelsteen' '
16 sep 1977, 1 map, [RLOMBAERTS]

Map Kiwanis Boom ter gelegenheid van de 'Keure-overhandiging Rupelsteen' op vrijdag 
16 september 1977,  met programma van de plechtigheid en namen van de sponsors en 
beknopte geschiedenis van Boom. Kiwanis gebruikte hiervoor enkele afdrukken van lino's 
van kunstenaar Robert Lombaerts.

v-703 Dossier Map diverse ontwerpen
1931 - 1931

v-702 Losse bladen met tekeningen boek 'Padvinder'
1931, 5 bladen, [RLOMBAERTS]

Vijf losse bladen in omslag van het boek 'Padvinder' van T. Lindenkruis. Zie ook V264 
voor meer details.
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v-704

Tekening kindje Jezus
ongedateerd, 4 tekeningen, [RLOMBAERTS]

Vier tekeningen waarop telkens het kindje Jezus staat afgebeeld.

v-705 Schets 'Torenbrand te Mechelen'
ongedateerd, 1 schets, [RLOMBAERTS]

Schets 'Torenbrand te Mechelen', waarop de legende van de 'Maneblussers' wordt 
afgebeeld.

v-706 Tekening 'Begijnhofpoort te Brugge'
ongedateerd, 1 tekening, [RLOMBAERTS]

Tekening van de Begijnhofpoort in Brugge

v-707 Ontwerp voor 'Conservenfabriek Rupel Nethe' te Rumst
ongedateerd, 2 tekeningen, [RLOMBAERTS]

Twee ontwerpen ter promotie van de conservenfabriek Rupel 
Nethe te Rumst. Achteraan op een van de ontwerpen staat in 
potlood geschreven: 'Robert, mag ik u vragen de tekening zoo 
spoedig mogelijk te maken daar de cliënt er gaarne van zou 
hebben. U moet nazien hoeveel voor de teekening in rekening 
kan gebracht worden. Grootte van de cliché gelijk model het 
papier van model langs 3 kanten afgesneden na het drukmes, 
zoodus mag den druk daar iets buiten komen'.
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v-708

Tekening Pieter Pauwel Rubens
ongedateerd, 1 tekening, [RLOMBAERTS]

Tekening van de kunstschilder Pieter Pauwel Rubens, op de achterzijde ruwe 
potloodschets van een mannenhoofd

v-709 Tekening generaal Leman en Hendrik Conscience
ongedateerd, 1 pagina, [RLOMBAERTS]

Twee tekeningen (voor-en achterzijde blad). Op een zijde generaal Gérard Leman (1851-
1920). Op de andere zijde een tekening van de Vlaamse schrijver Hendrik Conscience 
(1812-1883)

v-710 Tekening 'Steen voor de Kapelanie' Herhout-Tollembeek
ongedateerd, 1 tekening, [RLOMBAERTS]

Tekening 'Steen voor de Kapelanie' Herhout-Tollembeek P.C. 15.02.07

v-711 Tekening dame onder appelboom
ongedateerd, 1 tekening, [RLOMBAERTS]

Tekening van een dame onder een appelboom die met haar schort appels opvangt. Op 
de achtergrond een huis.
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v-712

Lino 'De Gamster'
ongedateerd, 1 lino, [RLOMBAERTS]

Lino van 'de Gamster'. Onderaan de tekst: 'om te drogen wordt de handsteen 
"opgetrokken", d.i. op zijn smalle zijde gezet. "Gammen" is de onderste zijde 
boven brengen. Vrouwen deden dit werk'.De lino (gekleefd op losse pagina) werd 
gepubliceerd in een tijdschrift waarvan de naam ontbreekt. Vermoedelijk was dit 
een tijdschrift van de Rijksmiddelbare school in Boom. Op de achterzijde (pagina 
8 van de publicatie) een (gedeeltelijk) artikel over 'Econometrie'.

v-713 Lino 'W.A. Mozart'
ongedateerd, 1 lino, [RLOMBAERTS]

Lino van 'Wolfgang Amadeus Mozart' (1756-1791).De lino (gekleefd op losse pagina) 
werd gepubliceerd in een tijdschrift waarvan de naam ontbreekt. Vermoedelijk was dit een 
tijdschrift van de Rijksmiddelbare school in Boom. Op de achterzijde (pagina 8 van de 
publicatie) een (gedeeltelijk) artikel over de 'Relativiteitstheorie'.

v-714 Lino 'Hoogste Offer'
ongedateerd, 1 lino, [RLOMBAERTS]

Lino van een geknielde man met vlag getiteld 'Hoogste Offer!' De lino (gekleefd op losse 
pagina) werd gepubliceerd in een tijdschrift waarvan de naam ontbreekt. Vermoedelijk 
was dit een tijdschrift van de Rijksmiddelbare school in Boom. Op de achterzijde (pagina 
14 van de publicatie) een (gedeeltelijk) artikel van W. De Vos over WOII in de streek met 
name over de heer 'De Winter' die liever wilde sterven dan in slavernij te leven...

v-715 Lino 'Burcht van Rupelmonde'
ongedateerd, 1 lino, [RLOMBAERTS]

Lino van de voormalige 'Burcht van Rupelmonde'. De lino (gekleefd op losse 
pagina) werd gepubliceerd in een tijdschrift op pagina 20 waarvan de naam 
ontbreekt. Het artikel waarbij deze lino werd gepubliceerd draagt de titel 'Aan 
de monding van de Rupel' Vermoedelijk was dit een tijdschrift van de 
Rijksmiddelbare school in Boom. Het artikel gaat op de achterzijde verder en 
werd door J. Driesen geschreven.

v-716 Lino 'Zonnekloppers aan de Rupel'
ongedateerd, 1 lino, [RLOMBAERTS]

Lino getiteld 'Zonnekloppers aan de Rupel'. De lino (gekleefd op losse 
pagina) werd gepubliceerd in een tijdschrift waarvan de naam ontbreekt. 
Vermoedelijk was dit een tijdschrift van de Rijksmiddelbare school in 
Boom. Op de achterzijde een artikel getiteld 'Een reeks prenten' met 
onderwerp Booms kunstschilder Jozef Van Lerius (1823-1876). 
Onderaan het artikel een advertentie van Elektrohandel Henri Eyckmans-
Rottiers, Hoogstraat 2 Boom.
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v-717 Dossier Map met ontwerpen, schetsen enz.. van o.a. toneelstukken en publicaties 
1932 - 1951

v-718 Uitnodiging met ontwerp Lombaerts toneelstuk 'De Dwaas der Liefde'
ongedateerd, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Uitnodiging voor het toneelstuk 'De Dwaas der Liefde' van Yvonne Waegemans. Het stuk 
(14 taferelen) werd op 23 maart 1954 opgevoerd door toneelkring Rupelgalm in Zaal 
Plaza (Grote Markt, Boom). R. Veremans verzorgde de muzikale begeleiding. Binnen in 
de uitnodiging een los blad met foto's van Waegemans en Veremans. Lombaerts zorgde 
voor de illustratie van de uitnodiging.

v-719 Uitnodiging Rerum Novarum viering zaal Volkswelzijn
1940, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Uitnodiging voor de Rerum Novarum viering in zaal Volkswelzijn (Grote Markt). De 
uitnodiging is gericht aan Karel De Meyer, Hospitaalstraat 13, Boom. Lombaerts woonde 
in dezelfde straat. Op de achterzijde een deel van het programma van de viering: 
Woensdag 1 mei om 20.00u., concert 'Vereenigde Katholieke Muziekmaatschappijen, 
onder leiding van den Heer L. De Laet'.

v-720 Tekening 'Heropening der Klassen'
ongedateerd, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Tekening (ontwerp) in kleur getiteld: 'Opening der Klassen'

v-721 Uitnodiging kunstavond 'Besloten Tijd'
ongedateerd, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Uitnodiging kunstavond 'Besloten Tijd' waarvoor Lombaerts een illustratie 
van een Christus figuur maakte. De kunstavond werd ingericht door 
toneelkring 'Rupelgalm' met medewerking van de 'Juffers-en 
Meisjesafdeling van de Koninklijke Turnkring Voorwaerts', de Sint-
Gregoriusgilde en het Engelenkoor van de parochie. De avond ging door op 
18 maart in Zaal Volkswelzijn (Grote Markt). Het jaartal is niet bekend.
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v-722

Geboortekaartje Cyriel De Boeck
23 mei 1944, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Geboortekaartje Cyriel De Boeck, geboren op 23 mei 1944. De maand mei staat 
als 'Rozenkransmaand' vermeld. De ouders, het echtpaar Jan De Boeck-de 
Wenckstern woonden in de Hospitaalstraat 4 (naast Lombaerts). 
Cyriel werd gedoopt door ZEH J. Janssens. Peter was Frans Van Wezer, Meter 
mevr. weduwe Cyriel De Boeck. Lombaerts illustreerde het geboortekaartje met 
een vliegende ooievaar die een kindje brengt. Het kaartje werd gedrukt bij 
August Lombaerts.

v-723 Losse ontwerpen en tekeningen van diverse aard
ongedateerd, 9 stuks, []

9 losse tekeningen en ontwerpen van diverse aard

v-724 Diverse lidkaarten Kristelijke Werkliedenbond
ongedateerd, 7 stuks, []

7 lidkaarten waarvan Lombaerts het ontwerp maakte:
*Kristelijke Werkliedenbond Volksontwikkeling Boom 1931-1932(Familiekaart) Op de 
achterzijde het programma der 'Volksontwikkelingsavonden 1931-1932.
*Kristelijke Werkliedenbond Volksontwikkeling Boom 1931-1932(persoonlijke lidkaart). Op 
de achterzijde het programma der 'Volksontwikkelingsavonden 1931-1932.
*Christelijke Werkliedenbond Volksontwikkeling Boom 1932-1933.(familiekaart) Op de 
achterzijde het programma der 'Volksontwikkelingsavonden 1932-1933.
*Kristen Jonge Strijders
*Kristen Jonge Strijders, lidkaart (zonder jaartal)
*Kristelijke Werkliedenbond Volksontwikkeling Boom 1933-1934(ondersteunende 
lidkaart). Op de achterzijde het programma der 'Volksontwikkelingsavonden 1933-1934.
*Kristelijke Werkliedenbond Volksontwikkeling Boom 1933-1934(familie lidkaart). Op de 
achterzijde het programma der 'Volksontwikkelingsavonden 1933-1934.

v-725 Foto glasraam 'O.L.Vrouw van den Naemlosen Bome'
ongedateerd, 1 foto, [RLOMBAERTS]

Foto van een glasraam met onderschrift:  'O.L.Vrouw van den Naemlosen Bome'. Het is niet bekend waar dit glasraam 
zich bevindt (klooster Clarissen Boom?). Ontwerp Lombaerts?

v-726 Onbekend ontwerp voor toneelstuk
ongedateerd, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Onbekend ontwerp waarop 4 mannen (jongens) staan afgebeeld. Vermoedelijk was dit 
een ontwerp voor een toneelstuk.
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v-727

Menu 50 jarig jubileum turnvereniging
ongedateerd, 2 stuks, [RLOMBAERTS]

Tekening met opschrift '50' en menu waarop vooraan een turnster staat afgebeeld. 
Vermoedelijk was dit ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Koninklijke 
Katholieke Turnkring (gesticht in 1874). Onderaan het menu staat de naam 'Delafaille' 
vermeld. Op het menu:
*Jacobsschelp
*Aspergeroomsoep
*Zesrib-groentenkrans-kroketten
*Ijstaart
*Mokka

Zie ook archiefstuk V751

v-728 Menu plechtige communie Hendrik-Hilda Verlinden
apr 1934, 2 stuks, [RLOMBAERTS]

Menu (ontwerp Lombaerts) ter gelegenheid van de plechtige communie van Hendrik en 
Hilda Verlinden 
'Dischkaart':
*Van alles wat
*Ossenstaartsoep
*Kommuniekorfjes
*'Ossenharst' (ossenhart 'Coeur de Boeuf')-allerlei groen knapballetjes
*Hendrik-Hilda schaal
*Eykevlietsche kippen met vruchtenkrans
*Achterste van 't zwijn in sla-mimosa
*Gebak
*Fruit en nog
*Moka

v-729 Gedenkprent wijding subdiaken Irené Van Damme
23 okt 1938, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Gedenkprent ter gelegenheid van de wijding tot subdiaken van Irené Van Damme. 
Ontwerp Lombaerts.
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v-730

Gedenkprent intrede klooster Rosa Adriaens
27 feb 1934, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Gedenkprent ter gelegenheid van de intrede van Rosa Adriaens in het klooster der 
Eerwaarde Zusters Passionistinnen te Muizen. Ontwerp Lombaerts.

(De paters Passionisten bestonden reeds vijftig jaar, vooraleer hun stichter, Sint Paulus 
van het Kruis (1775, 19 oktober) ook de vrouwelijke tak van de Passionistinnen oprichtte 
in samenwerking met de benedictines zuster Maria Crucifixa van Jezus († 1787).)

v-731 Prentje Heilige Lutgardis met potlood ingekleurd
ongedateerd, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Ingekleurd prentje in potlood met opschrift:
Lutgardis, heilige Vlaamsche Maagd, maak van ons 
Vlamingen, maar ook heiligen'.

v-732 Communieprentje Hendrik De Bock
17 mrt 1932, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Communieprentje van Hendrik De Bock die zijn plechtige communie deed in de Sint-
Laurentiuskerk te Verrebroek. Ontwerp Lombaerts.

v-733 Bidprentje Virginia Forceville
5 jun 1942, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Bidprent Virginia Forceville, schoonmoeder Robert Lombaerts. Ontwerp Lombaerts.
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v-734

Gedenkprentje inkleding Emilia Lombaerts bij zusters Augustinessen
19 mei 1942, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Gedenkprent ter herdenking inkleding Emilia Lombaerts (zuster Thecia) tot gasthuiszuster 
van de Augustinessen te Antwerpen. Ontwerp Lombaerts.

v-735 Geboortekaartje Jan Karel Juliaan De Bruyn
28 sep 1951, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Geboortekaartje Jan Karel Juliaan De Bruyn.
Sint-Augustinusinstituut, kamer 402
Zoon J. De Bruyn-Lombaerts
Meter: Mw A. Lombaerts-Luypaerts
Peter: Mr. K. De Bruyn-Vercammen
Ontwerp Lombaerts.

v-736 Bidprentje Edmond Maes
7 aug 1943, 2 stuks, [RLOMBAERTS]

Bidprent Edmond, Jozef, Corneel Maes. Politiek gevangene en medestichter 
en leider van de gewestelijke verzetsgroep 'De Zwarte Hand'. Aangehouden 
op 27 oktober 1941, ter dood veroordeeld op 15 januari 1943, terechtgesteld 
op 7 augustus 1943. Dankten voor de blijken van deelneming: Mevrouw 
Emma Lombaerts, Mejuffer Blanche Maes, Mevrouw weduwe Jos Lombaerts-
Pauwels, Mijnheer Jean Lombaerts
De illustratie op het bidprentje is van Lombaerts.

v-737 Bidprentje Frans Caremans, Herman Peeters, Leonard Van de 
Sande
1943/1945, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Bidprent van  Frans Caremans, Herman Peeters en Leonard Van 
de Sande, die als  politieke gevangenen in Duitsland stierven. Allen 
staan met een foto op het bidprentje. De illustratie op het bidprentje 
is van Lombaerts.
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v-738

Tekening over Bastogne in stylo 
ongedateerd, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Tekening over Bastogne, ontwerp in stylo. Op de tekening de kerk, de poort van 
Bastogne, het War museum en wapenschild. Archiefstuk V739 toont dezelfde tekening, 
maar dan geschilderd met waterverf.

v-739 Tekening over Bastogne ingekleurd met waterverf
ongedateerd, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Tekening over Bastogne, ontwerp ingekleurd met waterverf. Op de tekening de kerk, de 
poort van Bastogne, het War museum en wapenschild. Archiefstuk V738 toont dezelfde 
tekening, maar dan getekend met stylo.

v-740 Drie ontwerpen voor geboorte- en communiekaartjes 
ongedateerd, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Drie ontwerpen voor geboorte-en communiekaartjes waarvan 
een communiekaartje voor de Plechtige communie van 
Marcel Lombaerts met tekst: Aandenken aan de Plechtige H. 
Kommunie ontvangen door Marcel Lombaerts'. Op de 
voorzijde van het geboortekaartje vanLutgarde De Bruyn (°12 
december 1952) staat de tekst: 'Het wipte door het 
vensterken.  Het venster van ons hert en 't wierd er in een 
gensterken dat vuur van vreugde werd.' Op de binnezijde: 
'Ons Jantje meldt U met vreugde de geboorte van een lief 
zusje, dat in het H. Doopsel de namen ontving: Lutgarde 
Anna Augusta. Geboortekaartje Christiaan Van Dijck (°6 december 1952) met tekst: 'Herman en Dirk melden U met 
innige vreugde dat de grote kindervriend Sint Niklaas hun op Zijn feestdag 6 December 1952 een lief broertje ten 
geschenke heeft gebracht. Het ontving in het H. Doopsel de namen: Christiaan Maria Jan".  De kaartjes zijn op bruin 
karton gekleefd.

v-741 Drie ontwerpen voor geboortekaartjes 
ongedateerd, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Drie ontwerpen voor geboortekaartjes, getekend in stylo en 
ingekleurd. De kaartjes zijn op bruin karton gekleefd en 
werden in potlood genummerd van 2 t/m 4. Onder de 
illustraties werd geschreven: 
'zou men armoe lijden om een mondje meer, och waar 
menschen strijden helpt de Heer'(kaartje 2).
'ontvang de brandende lamp en bewaar ongeschonden den 
schat van uw doopsel' (kaartje 3). 'Zou men armoe lijden om 
een mondje meer? (kaartje 4) waarbij nog werd toegevoegd 
'zeer schoon'



Copyright 2019 - Marc Verlinden blad 59

Inventaris van Archief kunstenaar Robert Lombaerts

v-742

Negen gedenkprentjes (geboorte, communie, overlijden)
ongedateerd, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Negen gedrukte gedenkprentjes, gekleefd op bruin karton, ontworpen door Lombaerts.

v-743 Afdruk tekening geboorte kindje
ongedateerd, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Afdruk in zwart/wit van een kindje in een kribbe

v-744 Verzameling geboortekaartjes (kopieën, ontwerpen) familie dokter Cuypers-Van den 
Bril 
ongedateerd, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Diverse ontwerpen van geboortekaartjes voor het kroostrijk gezin Cuypers-Van den Bril 
(14 kinderen) waar het sprookje 'Sneeuwwitje en de zeven dwergen' vaak onderwerp zijn 
van het ontwerp. Van 10 geboortekaartjes werden kopieën gemaakt waarop ook de 
meters en peters staan op vermeld. Drie ingekleurde losse tekeningen waarop 
sneeuwwitje en de zeven dwergen staan. Op een bruin karton werden zeven ingekleurde 
ontwerpen gekleefd met in stylo: Familie Dr Cuypers-Van den Bril. Erwaarde heer Edward 
Cuypers doopte de kinderen.
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v-745 Programma + krantenknipsel Heldenherdenking Zaal Plaza
31 mrt 1946, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Krantenknipsel + programma van de Heldenherdenking, georganiseerd door De 
Rijksmiddelbare Jongensschool Boom in Zaal Plaza (Grote Markt). 

*De herdenking ging om 10u. van start volgens volgend programma: 
1) Huldigingsmarsch-openingsstuk Symphonie Peter Benoit 
2) Inleidend woord door den Heer Directeur
3) Droef Lied door koor en orkest
4) De Veensoldaten, gezongen door Heer Temmerman, gewezen politiek gevangene .
5) Ave Maria door koor en orkest
6) Toespraak door den Heer Ceulemans, directeur der R.M.J.S. Lier
7) In Memoriam;Partisanen;In 't Ijzerslijk door leerlingen derde middelbare.
8) Toespraak door den Heer Dr. Roels, leeraar aan het Atheneum te Berchem, gewezen 
politiek gevangene. 
9) Aase's Dood, door de symphonie Peter Benoit.
10) Toespraak door den Heer Uytfries, oud-leerling der rijksmiddelbare school, gewezen 
politiek gevangene.
11) A: Ave Maria; B: Goede nacht Moeder, gezongen door den Heer Temmerman, gewezen politiek gevangene.
12) Largo door de symphonie Peter Benoit.
13) Onthuliing der gedenkplaat en naamafroeping.  
14) Belgisch Volkslied
Het publiek werd verzocht NIET te applaudiseren.
Het programma werd vooraan geïllustreerd door een tekening (lino) van Robert Lombaerts van een geketende man, zijn 
broer August drukte het programma.

*Krantenknipsel van onbekende krant met artikel getiteld 'heldenherdenking'. Het artikel vangt aan met: Op de 
grootsche en innige ceremonie ingericht door de R.M.J.S., zondag j.l. dankt directeur R.R. Provoost al diegenen welke 
het hunne hadden bijgedragen tot het welslagen van deze herdenking en vermeldde in het bijzonder: de Wed. 
Caremans en zonen, die hun prachtige zaal kosteloos ter beschikking stelden, heer R. Debrae met de symphonie Peter 
Benoit, kunstsmid E. Roofthooft en heer Robert Lombaerts'. In drie aparte hoofdstukken wordt uitgebreid het aandeel in 
de plechtigheid beschreven van : Raymond Debrae, Edward Roofthooft en Robert Lombaerts. Deze laatste ontwierp de 
gedenkplaten die kunstsmid Edward Roofthooft maakte. Bij het hoofdstuk Rayond Debrae worden alle namen van de 
muzikanten van symphonie Peter Benoit genoemd dewelke allemaal leerlingen waren van de school.

v-746 Krantenknipsel 'Schoolschip Mercator' Zaal Apollon
ongedateerd, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Krantenknipsel gekleefd op blad papier met illustratie Lombaerts van een schip met tekst: 
Zaal "Apollon" op 11-12-13 november (jaartal noch krant zijn bekend). Op de achterzijde 
nog twee illustratie (Mariafiguur en kruis met ster).

v-747 Ontwerp glasraam, ingekleurd 
ongedateerd, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Ontwerp van een glasraam, ingekleurd, bestemming niet bekend. Langs de kant diverse 
aantekeningen in potlood waaronder 'Het groot raam meet 3,20 x 1,43' en '2 langs zuiden, 
2 langs noord'.
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v-748

Tekening, ingekleurd, huis met appelboom
ongedateerd, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Ingekleurde tekening van een huis en een appelboom met gevallen appel.

v-749 Tekening van een engel, ingekleurd
ongedateerd, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Ingekleurde tekening van een engel, op de achterzijde in 
potlood: Christus is Koning, Zijn ridders wij! De tekening 
werd schuin afgesneden.

v-750 Ontwerp glasraam, ingekleurd 
ongedateerd, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Ontwerp van een glasraam, ingekleurd, bestemming niet bekend. Op de achterzijde in 
stylo nog drie ontwerpen met afmetingen en aanwijzingen voor het ontwerp.

v-751 Tekening turnster, ingekleurd 
ongedateerd, 1, [RLOMBAERTS]

Tekening met van een turnster. Vermoedelijk ontwierp Lombaerts dit ter gelegenheid van 
het 50-jarig bestaan van de Koninklijke Katholieke Turnkring (gesticht in 1874). Zie ook 
archiefstuk V727
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v-752

Afdruk engelenhoofd
ongedateerd, 1, [RLOMBAERTS]

Engelenhoofd met op de achtergrond de zon

v-753 Afdruk kruis met bloem
ongedateerd, 1, [RLOMBAERTS]

Afdruk kruis met bloem die blaadjes verliest

v-754 Afdruk man die terechtgesteld wordt
ongedateerd, 1, [RLOMBAERTS]

Afdruk van een man tegen een muur, vermoedelijk stelt dit een man voor die wordt 
terechtgesteld.

v-755 Ontwerp omslag 'Katholiek Rechtdoor'
ongedateerd, 1, [RLOMBAERTS]

Omslag voor een boek of tijdschrift getiteld 'Katholiek Rechtdoor' 
ontworpen door Lombaerts. Auteur van het boek: J. Janssens, pastoor. 
Het werd gedrukt bij A. Lombaerts. In stylo: 'broer van tekenaar'. Het 
boek was te bestellen bij Boekhandel J. De Wit, Blauwstraat 28, Boom.
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v-756

Ontwerp doopkaartjes (3 stuks)
ongedateerd, 3, [RLOMBAERTS]

Drie ontwerpen voor doopkaartjes, gekleefd op bruin 
karton. Schetsen, ingekleurd en genummerd: 5, 2, 1.
Onderaan de schetsen de tekst:
5) Ontvang het witte kleed der onschuld en breng het 
onbevlekt voor den 'rechterstoel' (niet duidelijk) van onzen 
Heer.
2) Hiermede hernieuw ik plechtig de belofte van mijn H. 
Doopsel.
1) Ik vernieuw de beloften van mijn H. Doopsel.

v-757 Ontwerp grafmonument familie De Roeck
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

Ontwerp in potlood van het grafmonument van de steenbakkersfamilie De Roeck. 
Het monument, dat opgericht werd op de begraafplaats van Boom,  werd effectief 
gebouwd naar de tekening van Lombaerts. Op de achterzijde een ontwerp voor 
een grafmonunument van Dokter De Cuyper.

v-758 Ontwerp grafmonumenten Johan De Maegt, Hubert Mampaey en Pol De Mont
1938/1950, [RLOMBAERTS]

Ontwerp in stylo van de grafmonumenten van Johan De Maegt en Hubert Mampaey. 
Onder het ontwerp twee krantenknipsels van de grafmonumenten van Hubert Mampaey 
en Johan De Maegt.

v-759 Postkaart Rulheide Sinte Lutgardis Kasterlee
1938/1950, [RLOMBAERTS]

Postkaart met illustratie Robert Lombaerts 'Rulheide, Sinte Lutgardis Kasterlee'. De kaart 
werd gedrukt door August Lombaerts.

v-760 Dossier Map diverse ontwerpen, tekeningen tijdvakken, kalenders
1930 - 1986
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v-761
Commercieel ontwerp Biscuiterie 't Boerinneke (rode druk)
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

Commercieel ontwerp Biscuiterie 't Boerinneke dat gevestigd was in de Vrijheidstraat nr. 
11 (huidige Colonel Silvertopstraat). Zie ook archiefstuk V762

v-762 Commercieel ontwerp Biscuiterie 't Boerinneke (zwarte druk)
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

Commercieel ontwerp Biscuiterie 't Boerinneke dat gevestigd was in de Vrijheidstraat nr. 
11 (huidige Colonel Silvertopstraat). Zie ook archiefstuk V761

v-763 Zes Wiegeliederen, uitgave 'De Vlaamsche Muziekhandel'
22 nov 1930, [RLOMBAERTS]

Uitgave 'Zes Wiegeliederen', getoonzet door Victor Fouquet.
*Dodijn-Liedeke van Eugeen De Ridder   
*Mietjes-Wiegelied van Eugeen De Ridder
*Manneke Maan van Fons Van de Maele
*De Wiegende Jongen van Lod. Van Beek
*Klein Moederke van René Declercq
*Kindeke, ga je slapen...van Anna Sutorius

Het boek werd uitgegeven door 'De Vlaamsche Muziekhandel' (Sint-Jacobsmarkt 12, 
Antwerpen) aan de kostprijs van 18 Fr.  en werd opgedragen aan Gabriëlle Van den 
Bergh, verloofde van Fouquet.

Op de binnenzijde van het boek schreef Fouquet aan Lombaerts (die de omslag 
ontwierp): 'Den Kunstvriend, den Heer Rob. Lombaerts, vriendelijk aangeboden! 
Heyndonck, Nieuwjaarsdag 1931' (handtekening Fouquet) 

Op de achterzijde van het boek werden alle publicaties van 'De Vlaamsche Muziekhandel' opgesomd met naam van de 
auteur en kostprijs. 

De omslag die Lombaerts ontwierp zit ook als los blad in het boek, samen met twee losse omslagen van een publicatie 
getiteld 'Liefdelied' (ontworpen door Lombaerts) en getoonzet door Fouquet.
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v-764 Tekening 'De Rupelstreek' in 10 taferelen met kleine landkaart
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

De taferelen zijn genummerd van 1 tot en met 10 (zwarte inkt).
Op de achterzijde in potlood:
1) Boom in de 17e eeuw, kerk, kasteel en wapen
2) Boom van den linkeroever gezien (17e eeuw)
3) Sashuis te Klein-Willebroek
4) Bedevaartvaantje van Oud-Boom
5) De oude kerk van Willebroek
6) Wapen van Hemiksem
7) Ingang van kasteel Ravenstein te Schelle
8) Puinen van het kasteel van Rumst
9) Wapen van Niel
10) St. Bernard te Schelle, wapen Schelle
Dient opgemerkt dat de Sint-Bernardusabdij (die afgebeeld
wordt) zich in Hemiksem bevindt.

Tussen tekening 8 en 9 werd een landkaart getekend van de streek. Dezelfde tekening werd gekopieerd op een 
kleinere pagina formaat ong. A5 

De illustraties werden gebruikt voor de publicatie 'Beknopte geschiedenis van de Rupelstreek' (bibliotheek nr. B0006).

v-765 Tekening 'Leuven'in 9 taferelen met kleine kaart 'Kuip van Leuven'
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

De taferelen zijn genummerd van 1 tot en met 9 (zwarte inkt).
Op de achterzijde in potlood:
1) Zegel van de stad Leuven 
2) Karthuizerpoort
3) Rest van de Wolvenpoort
4) Huis "De Kandelaar"
5) Romaanse Poort
6) Venster van Dekenij
7) Huis van 't Sestich
8) Collegie poort
9) Brusselsche straat 1914

Rechts boven een landkaart van de 'Kuip van Leuven'

v-766 Tekening 'Voorhistorisch Tijdvak' 'in 20 taferelen
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

De taferelen zijn genummerd van 1 tot en met 20 (zwarte inkt).

De illustraties werden gebruikt voor de publicatie 'Geschiedenis van België' (bibliotheek 
nr. B1201).

v-767 Tekening 'Romeinsch Tijdvak''+ 57 tot Ve eeuw in 19 taferelen
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

De taferelen zijn genummerd van 1 tot en met 19 die een periode van het jaar 57 tot de 
vijfde eeuw afbeelden (zwarte inkt). Bovenaan een overzichtskaart met legende (Nerviërs, 
grote heirbanen, kleine heirbanen). 

De illustraties werden gebruikt voor de publicatie 'Geschiedenis van België' (bibliotheek 
nr. B1201).
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v-768

Tekening 'Oud-België'
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

Oud-België afgebeeld in diverse taferelen (zwarte inkt) met in het midden een 
overzichtskaart van het grondgebied. Een van de taferelen werd aangeduid als 
'weeftoestel'.

De illustraties werden gebruikt voor de publicatie 'Geschiedenis van België' (bibliotheek 
nr. B1201).

v-769 Tekening 'Frankisch Tijdvak' jaar 406 tot 511
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

Het Frankisch tijdvak afgebeeld in 14 genummerde taferelen (zwarte inkt) met bovenaan 
een overzichtskaart van het Frankisch rijk periode jaar 406-511. De taferelen staan op de 
achterzijde in potlood beschreven:
1) Frankisch opperhoofd
2) Francesca met schild
3) Frankisch krijger
4) Lamp
5 + 7) Stenen/glazen vaas
6) Geldstuk 
8) Wapens
9) Frankische woningen
10) Hoeve
11) ontbreekt?
12) Gesp met runenschrift
13) Gesp, schaar, kam en sieraden
14) Klooster met abt, geloofsprediking 

De illustraties werden gebruikt voor de publicatie 'Geschiedenis van België' (bibliotheek nr. B1201).

v-770 Tekening 'Karolingisch Tijdvak' jaar 768 tot 843
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

Het Karolingisch tijdvak (rijk van Karel De Grote) afgebeeld in 11 genummerde taferelen 
(zwarte inkt) met bovenaan een overzichtskaart van het rijk van Karel De Grote, periode 
jaar 768-843. Onderaan een legende van de kaart. 

De illustraties werden gebruikt voor de publicatie 'Geschiedenis van België' (bibliotheek 
nr. B1201).

v-771 Tekening 'De Gemeenten' XI-XVe eeuw
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

De 'gemeenten' afgebeeld in 16 genummerde taferelen (zwarte inkt). 

De illustraties werden gebruikt voor de publicatie 'Geschiedenis van België' (bibliotheek 
nr. B1201).
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v-772

Tekening 'Leenroerig Tijdvak' IX-XIVe eeuw
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

Het Leenroerig Tijdvak' afgebeeld in 12 genummerde taferelen (zwarte inkt). Rechts 
onderaan een overzichtskaart van het grondgebied periode IX-XIVe eeuw.

De illustraties werden gebruikt voor de publicatie 'Geschiedenis van België' (bibliotheek 
nr. B1201).

v-773 Tekening 'Oorlog van 1914'
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

De 'oorlog 1914' afgebeeld in 16 genummerde taferelen (zwarte inkt). Links onderaan een 
overzichtskaart van de overstroomde Westhoek met 
legende:'Belgen'-'Duitschers-'Overstroomd'.
Op de achterzijde in potlood:
1) Piot van '14
2) Gendarm
3) Khaki uniform
4) Duitsche pinhelm
5) Zeppelin en vliegtuig van 14
6) Puinen
7) Loopgraaf
8) Rupsauto
9) In de loopgraaf
10) Kruiser
11) Onderzeeër
12) Vluchtelingen
13) Kaartje van de twee fronten ana den Ijzer
14) Dwarsche doorsnede van tunnel onder de Schelde
15) Wolkenkrabber
16) Stratosfeerballon

De illustraties werden gebruikt voor de publicatie 'Geschiedenis van België' (bibliotheek nr. B1201).

v-774 Tekening 'Bourgondisch Tijdvak' 1384-1482
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

Het 'Bourgondisch Tijdvak' in 16 taferelen (zwarte inkt). Boven in het midden een 
overzichtskaart van Bourgondië periode 1384-1482.

De illustraties werden gebruikt voor de publicatie 'Geschiedenis van België' (bibliotheek 
nr. B1201).
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v-775 Tekening 'Spaansch Tijdvak' 1482-1555-1713
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

Het 'Spaans tijdvak' in 13 taferelen (zwarte inkt). Rechts boven een overzichtskaart van 
de Zeventien Provinciën periode 1482.-1555-1713.
Op de achterzijde in potlood:
1) Klederdrachten 16e eeuw
2) Helm en schoen
3) Lepel en vork
4) Verlichting
5) Wateruurwerk
6) Gewoon uurwerk
7) Piano 17e eeuw
8) Renaissance venster
9) Gevels
10) Gildenpenningen (kleermakers-bakkers)
11) Reiskoets
12) Kleding 17e eeuw
13) Speeltuigen en wapens

De illustraties werden gebruikt voor de publicatie 'Geschiedenis van België' (bibliotheek nr. B1201).

v-776 Tekening 'Oostenrijksch Tijdvak' 1713-1794
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

Het 'Oostenrijks tijdvak' in 21 taferelen (zwarte inkt), periode 1713 -1794
Op de achterzijde in potlood:
1) Heer en dame met hoepelrok
2) Burgerkledij
3) Haartooi
4-5) Haartooi
6) Ballon van Montgolfier (1783)
7) Trekschuit en koets
8) Versiering 18e eeuw
9) Slede
10) Schoen
11) Sauspan en koffiepot
12) Eerste elektriciteitsmachine
13) Tafel
14) Verlichting
15) Olielamp
16) Oostenrijksch kanon
17) Regenscherm
18) Spiegellijst
19) Glasblazer
20) Barometer
21) School uit dien tijd

De illustraties werden gebruikt voor de publicatie 'Geschiedenis van België' (bibliotheek nr. B1201).
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v-777 Tekening 'Fransch en Hollandsch Tijdvak' 1794-1830
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

Het 'Frans en Hollands tijdvak' in 14 en 8 taferelen (zwarte inkt), periode 1794 -1830
Op de achterzijde in potlood:
Frans tijdvak:
1) Sansculot
2) Boer
3) Heer en dame
4) Fransch officier
5) Alkoof
6) Haard en mulle
7) Vaas
8) Mijnwerkerslamp
9) Olielamp
10) Revolver en kuras
11) Monument te Waterloo
12) Ledikant met hemel
13) Postwagen
14) Conté potlood
Hollandsch tijdvak:
1) Dames-en heerenkleeding
2) Belgisch strijder
3) Hollandsche soldaten
4) Eerste stoomschip (met raderen)
5) Septemberdagen te Brussel
6) Mortier dat bommen schiet
7) Belgisch wapenschild
8) Spinnenwiel 

De illustraties werden gebruikt voor de publicatie 'Geschiedenis van België' (bibliotheek nr. B1201).

v-778 Tekening 'Onafhankelijk tijdvak' 
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

Het 'Onafhankelijk tijdvak' in 25 taferelen (zwarte inkt), periode 1830>
Op de achterzijde in potlood:
1) Stamboom (Leopold I>prins Boudewijn)
2) Dame met hoepelrok
3-4) Petroleumlampen
5) Eerste stoomtuig
6) Eerste trein
7) Tandrad en schroef
8) Loopwiel
9) Open rijtuig
10) Hondenkar
11) Octrooibureel
12) Congreskolom
13) Dameskleding-kapmantel-blauwe kiel
14) Gasbekken
15) Gloeikousje
16) Electrisch licht
17) Acetyleenlamp
18) Gramofoon
19) Ophalers te La Louvière
20) Tunnel
21) Transatlantischer (schip)
22) Leuvense kachel
23) Fiets van 1880
24) Slavenhandel
25) Congoleesche smidsknecht
De illustraties werden gebruikt voor de publicatie 'Geschiedenis van België' (bibliotheek nr. B1201).

v-779 Tekening 'Mechelen vroeger eeuwen' 
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

Overzichtskaart van de stad Mechelen 'vroeger eeuwen' in zwarte inkt. Er is ook een 
zelfde kaart in kleiner formaat. De illustratie werd gebruikt voor de publicatie 'Beknopte 
geschiedenis van de stad Mechelen' (bibliotheek nr. B1200).
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v-780 Almanak 1985-Oude Boomse gezichten
1985, [RLOMBAERTS]

Kalender 1985 met 7 oude Boomse zichten (gekopieerd van postkaarten). Op de cover: 
Algemeen zicht van de Kaai. De kalender werd gedrukt bij drukkerij 'Kremaco' en werd 
verkocht ten voordele van 'Infodo' (opvangcentrum voor doven en gehoorgestoorden), 
opgericht op 18 november 1975. 

Maand januari-februari:zicht  Antwerpsestraat 
Maand maart-april: zicht Sint-Anna kapel
Maand mei-juni: zicht Blauwstraat
Maand juli-augustus: zicht Heldenplaats
Maand september-oktober: zicht  steenbakkerij
Maand november-december: zicht Tuyaertsstraat

v-781 Almanak 1986-Oude Boomse gezichten
1986, [RLOMBAERTS]

Kalender 1986 met 7 oude Boomse zichten (gekopieerd van postkaarten). Op de cover: 
Algemeen zicht van de Kaai. De kalender werd verkocht ten voordele van 'Infodo' 
(opvangcentrum voor doven en gehoorgestoorden), opgericht op 18 november 1975. 

Maand januari-februari:zicht  Kerkhofstraat
Maand maart-april: zicht handsteenbakkerij
Maand mei-juni: zicht Varkensmarkt-Blauwstraat-Tuyaertsstraat
Maand juli-augustus: zicht Mariastoet Vrijheidstraat (Col. Silvertopstraat)
Maand september-oktober: zicht Kaai-schip
Maand november-december: zicht Varkensmarkt naarKapelstraat-Kerkhofstraat

v-782 Een heuglijke geschiedenis (Rupel-kanaal-economie)
ongedateerd, drievoud, [RLOMBAERTS]

Getypt overzicht van Lombaerts die onder de titel 'Een heuglijke geschiedenis' de chronolgische historie vertelt over het 
belang van de rivier Rupel en het kanaal Brussel-Willebroek, en de bloei van de economie in Boom.
Bijgevoegd een ontvangstbewijs van een openbare veiling waarvan Lombaerts een stuk kreeg toegewezen voor 300 F. 
Bovenaan het ontvangstbewijs de naam en adres van het veilinghuis: Charles Van Herck & Zoon P.V.B.A., Leopoldstraat 
57 Antwerpen.
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6. Menu's ontworpen door Robert Lombaerts

v-337 Dossier Menu's diverse gelegenheden
1913 - 1979

v-338 Menu blijde intrede gouverneur Antwerpen
14 aug 1913, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Menu ter gelegenheid intrede van de gouverneur van Antwerpen te Boom met vermelding 
van het programma van het 'Symphonisch concerto' door Maatschappij 'De 
Kunstvrienden' o.l.v. Josse Clijmans (kopie van het origineel)

v-339 Menu K.A.J.T.
ongedateerd, 2 stuks, [RLOMBAERTS]

Menu zonder datering of vermelding gelegenheid voor de K.A.J.T. Twee menu's met 
diverse getekende omslag.

v-340 Menu afscheid Frans Verschoren
11 jul 1934, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Menu ter gelegenheid afscheid Frans Verschoren met handtekeningen genodigden 
waaronder Robert Lombaerts. Het menu werd origineel 'volks' opgesteld:
WADDEMMENA?
1- WAT SNOSSEL VOOR 'T BEGIN
2-WATER MET WAT ROOD ERIN
3-BEESTJES GEPAKT DOOR DEN STAN IN BOTER ZOOVEEL HET MAAR KAN
4-IETS UIT DEN STAL + WAT GRAS
5-VOGELTJES RATS ZONDER JAS IN HET GROEN
6-IETS OM HET POTJE VOL TE DOEN

v-341 Menu PG
26 aug 1950, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Menu voor onbekende gelegenheid. Met handtekeningen genodigden.
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v-342 Omslag menu V.K.B.J.
1939, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Omslag menu V.K.B.J. (Vrouwelijke Katholieke Burgerjeugd). Het 
menu zelf is verwijderd. Op de omslag 'Mej. M. Van den Bril'

v-343 Menu 25 jaar huwelijk Robert Lombaerts-Marcelle Van den Bril
3 jul 1976, 3 stuks, [RLOMBAERTS]

Menu ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijksjubileum van Robert Lombaerts en 
Marcelle Van den Bril. Drie menu's met diverse covers waarvan 1 menu voor Egide 
Lombaerts was bestemd. Het feest werd in het Crest hotel in Antwerpen georganiseerd.

v-344 Menu Marcelle Van den Bril 60 jaar 
23 nov 1979, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Menu ter gelegenheid van het verjaardagsfeest van Marcelle Van den Bril die 60 jaar oud 
werd. Op de cover drie dames met onderschrift 'Griekenland'

v-345 Menu huwelijksverjaardag M J
5 sep 1953, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Menu ter gelegenheid van de huwelijksverjaardag van een echtpaar met de initialen M J
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v-346

Menu 25e huwelijksverjaardag J. Verheyden-Bridts
12 mei 1939, 2 stuks, [RLOMBAERTS]

Menu ter gelegenheid van de 25e huwelijksverjaardag van het echtpaar J. Verheyden-
Bridts. Twee menu's met diverse covers. Opmerkelijk is dat dit echtpaar net voor het 
uitbreken van WOI huwden en hun zilveren bruiloft vierden net voor WOII uitbrak.

v-347 Menu plechtige communie
ongedateerd, 2 stuks, [RLOMBAERTS]

Menu ter gelegenheid van een plechtige communie met opschrift 'Aan de plechtige 
communiekanten. Het jaartal is niet vermeld. Bij het menu een apart kaartje waarop de 
stripfiguur Wiske is getekend.

v-348 Menu onbekende gelegenheid
ongedateerd, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Menu voor onbekende gelegenheid. Op het menu staat een kleine matroos aan zee 
afgebeeld. Het jaartal ontbreekt eveneens.
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v-349

Menu plechtige communie Elise De Groof
25 mei 1941, 2 stuks, [RLOMBAERTS]

Menu ter gelegenheid van de plechtige communie van Elise De Groof. Twee menu's met 
diverse covers. Een menu was bestemd voor Rosalie De Groof.

v-350 Menu huwelijksfeest Jan Van Oosten-Elsa Lombaerts
19 apr 1938, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Menu ter gelegenheid van het huwelijksfeest van het echtpaar Jan Van Oosten en 
Elsa Lombaerts. Het menu was voor Robert Lombaerts bestemd.

v-351 Cover menu plechtige communie Jan en Emiel De Groof 
8 sep 1946, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Cover van het menu ter gelegenheid van de plechtige communie van Jan en Emiel De 
Groof die op 2 juni 1946 in het Klein Seminarie te Mechelen plaats had. Het 
communiefeest ging door te Aartselaar. Het menu zelf is er niet bij.

v-352 Menu huwelijksplechtigheid of huwelijksjubileum
1945, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Menu ter gelegenheid van een huwelijk of huwelijksjubileum. Op de cover twee 
handen die boven een echtpaar worden gehouden.

v-353 Menu onbekende gelegenheid
3 feb 1978, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Menu voor onbekende gelegenheid
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v-354

Menu 25e huwelijksverjaardag Jos De Groof-Janssens
6 mei 1954, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Menu ter gelegenheid van de 25e huwelijksverjaardag van het echtpaar Jos De Groof-
Janssens.

v-355 Menu huwelijk Joris De Groof-Celina Janssens
6 mei 1929, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Menu ter gelegenheid van het huwelijk van het echtpaar Joris De Groof en Celina 
Janssens. Het feest werd in Aartselaar gevierd.

v-356 Menu 55e huwelijksverjaardag
27 feb 1972, 2 stuks, [RLOMBAERTS]

Menu ter gelegenheid van een 55e huwelijksverjaardag. Op de kaart staat: '55 ans de 
mariage le 27/2/72' De naam van de jubilarissen is niet vermeld. Twee menu's met 
diverse covers.

v-357 Menu verjaardag Marcelle Van den Bril 50 jaar
1969, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Menu ter gelegenheid van de 50e verjaardag van Marcelle Van den Bril. 
Echtgenoot Robert Lombaerts maakte een origineel klein menu waarop elke 
gang getekend werd.
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7. Archiefstukken Robert Lombaerts m.b.t. parochie Heilig-Hart en Klarissen 

v-358 Dossier Map diverse archiefstukken Heilig-Hart parochie en Klarissen
1930 - 1955

v-359 Foto's viering 25 jaar Heilig-Hart parochie
1955, 3 stuks, [RLOMBAERTS]

Twee zwart-wit foto's van de viering van het 25-jarig bestaan van de Heilig-Hart parochie. 
Een foto met pastoors die uit de kerk komen en geflankeerd zijn door knielende kinderen. 
Een tweede foto met een massa mensen voor de ingang van de kerk. Beide foto's kleven 
op bruin karton. Een derde losse zwart-wit foto van geestelijken die de kerk verlaten 
voorafgaand door kinderen.

v-360 Foto's Kruisweg kerk Heilig-Hart 
ongedateerd, 23 stuks, [RLOMBAERTS]

Verzameling zwart-wit  foto's van de Kruisweg die zich in de kerk van het Heilig-Hart 
bevindt. De foto's zijn verzameld in een gehavende envelop.

v-361 Foto Robert Lombaerts schilderij geestelijke
ongedateerd, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Zwart-wit foto van Robert Lombaerts die een schilderij maakt van een geestelijke.

v-362 Negatief foto Robert Lombaerts met een vrouw en kind
1930/1940, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Negatief van een foto waarop Robert Lombaerts poseert voor een auto en bus met een kind en een vrouw. Het kind en 
de vrouw dragen ogenschijnlijk Hollandse traditionele kledij. Vermoedelijk werd de foto tijdens een uitstap naar 
Nederland genomen.
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v-363

Foto tabernakel kapel
ongedateerd, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Zwart-wit foto van een tabernakel in een kapel. Op de achterzijde in stylo: Parochie 
H.Hart. In rode stift: Kapel zuster (+ niet duidelijk te lezen naam)

v-364 Foto geestelijke met kinderen 
ongedateerd, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Zwart-wit foto van een geestelijke met kinderen poserend aan een gevel onder een Jezus 
figuur aan het kruis met tekst 'Mijn volk wat heb ik U misdaan'.

v-365 Krantenknipsel 'Honderd jaar katholiek onderwijs te Boom'
ongedateerd, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Krantenknipsel 'Honderd jaar katholiek onderwijs te Boom' met twee subtitels: Geestdriftige hulde vanwege de 
bevolking aan de Eerwaarde Zusters' en 'Gelegenheidsmassaspel in open lucht'. Onder de laatste titel werd kunstenaar 
Robert Lombaerts uitvoerig gelauwerd. Met fluo aangeduide tekst: 'In het heerlijke kader der prachtige hovingen van het 
gesticht werd zondagavond het massaspel "Ik ben de Weg" opgevoerd, geschreven ter gelegenheid van het 100-jarig 
bestaan der scholen, door den Boomschen kunstenaar Robert Lombaerts, die eveneens de regie van het werk had op 
zich genomen...'

v-366 Programma bal RUGO met orkest 'The Derby Boys'
ongedateerd, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Programma van een bal georganiseerd door RUGO (Rupelgouw) in feestzaal Apollo op 
een zaterdag 2 februari (geen jaartal vermeld) met orkest 'The Derby Boys'
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v-367

Kruisweg kerk Heilig-Hart
ongedateerd, 15 foto's, [RLOMBAERTS]

15 foto's van de Kruisweg die door Robert Lombaerts werd geschilderd. In stylo onder 
elke foto de vermelding van de 'statie'. De foto's kleven op twee vellen bruin karton.

v-368 Foto's schilderijen voor klooster zusters Klarissen
ongedateerd, 3 stuks, [RLOMBAERTS]

Drie kleurenfoto's gekleefd op bruin karton van schilderijen gemaakt door Robert 
Lombaerts voor de zusters Clarissen. Onder twee foto's in stylo de plek waar de 
schilderijen moesten komen: 'In het slot' en 'Credens in de kapel'. Op het karton ontbreekt 
duidelijk een vierde foto.
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8. Archief Robert Lombaerts m.b.t. Maria-Ommegang 

Archiefstukken met betrekking tot de Maria-Ommegang van Robert Lombaerts die de meeste ontwerpen voor de stoet maakte.

v-141 Dossier Map met stukken m.b.t. de Maria-Ommegang
1922 - 1964

v-140 Foto's Maria-Ommegang
ongedateerd, 43 foto's, [RLOMBAERTS]

foto's m.b.t. de Maria-Ommegang waaronder 2 van het organiserend 
bestuur

v-142 Programma van het "Luisterrijk Mariaspel"
dec 1922, 15 pagina's, [RLOMBAERTS]

Brochure met het volledige verloop van het Mariaspel omvattende 15 pagina's. Het spel 
werd opgevoerd op de Grote Markt op 3, 10 en 17 december 1922 "te 4 1/2 ure stipt".  De 
brochure heeft een gele omslag. Dezelfde brochure is er ook met een blauwe omslag.

v-143 Programma van het "Luisterrijk Mariaspel"
dec 1922, 15 pagina's, [RLOMBAERTS]

Brochure met het volledige verloop van het Mariaspel omvattende 15 pagina's. Het spel 
werd opgevoerd op de Grote Markt op 3, 10 en 17 december 1922 "te 4 1/2 ure stipt".  De 
brochure heeft een blauwe omslag. Dezelfde brochure is er ook met een gele omslag.
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v-144

Zichtkaarten van de Maria-Ommegang reeks 2
ongedateerd, 5 foto's, [RLOMBAERTS]

zichtkaarten in zwart-wit "tweede reeks"

v-145 Egyptische personages getiteld "Zonnelied"
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

8 ingekleurde Egyptische personages waaronder de godin Isis. De tekening 
kleeft op een bruine karton

v-146 Afdruk "6 juni Boom Mariaommegang"
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

v-147 Onze Maria-Ommegang 
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

Verslag over de Maria-Ommegang. Het artikel kleeft op een bruin karton samen met 3 
zwart-wit foto's van het schouwspel op de Grote Markt. De datum van het artikel is niet 
bekend

v-149 Gedenkalbum Mariaspel
dec 1922, 24 pagina's, [RLOMBAERTS]

Gedenkalbum van het Mariaspel. In het album staat een opsomming van de 
organisatoren en deelnemers. Het bevat 21 zwart-wit afbeeldingen met de 
diverse taferelen
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v-150

Middeleeuws driehoekig tafereel verering H. Rochus
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

v-151 Zichtkaarten van de Maria-Ommegang reeks 1
ongedateerd, 12 foto's, [RLOMBAERTS]

12 zichtkaarten in zwart-wit "eerste reeks"

v-152 Schetsen&tekeningen van figuren en slogans uit de Maria-Ommegang 
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

Op een bruin karton kleven o.a. een schets in stylo van "Tarcisius"; een schets in stylo 
van "de Zon" waarbij staat vermeld "van 1923 tot 1947; 3 ingekleurde slogans: Maria ter 
ere, Maria voorspeld in het oude testament en Maria in Jezus leven;een gekleurde 
tekening"Bij de maan" en een tekening van de kerststal

v-153 Vijf en twintig jaar Maria-Ommegang te Boom
1 jun 1948, Pagina's 245 t/m 247, [RLOMBAERTS]

Artikel over 25 jaar Maria-Ommegang te Boom gepubliceerd in "De Toerist", 
halfmaandelijks blad van de Vlaamse Toeristenbond(hoofdredacteur: Gerard Van 
Wijnendaele). Bevat 1 afbeelding van het schilderij "Onze-Lieve-Vrouw van Boom"(Peter 
Weleman 1616) wat vandaag nog steeds in de kerk hangt.



Copyright 2019 - Marc Verlinden blad 82

Inventaris van Archief kunstenaar Robert Lombaerts

v-154

Manuscript van het Maria-spel en de Maria-Ommegang
ongedateerd, 24 losse papieren, [RLOMBAERTS]

Volledige beschrijving door Robert Lombaerts van de Maria-Ommegang en het Maria-spel

v-155 Praalwagens van de Maria-Ommegang 
ongedateerd, 2 foto's, [RLOMBAERTS]

Praalwagens aan de Kaai en in de Blauwstraat gekleefd op bruin karton.

v-156 Een woordje met den inrichter (Mariaspel)
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

Artikel over de evolutie van Mariaspel tot Maria-Ommegang met "den inrichter" Z.E.H. De 
Wachter. Het knipsel is op een donkerbruin karton gekleefd en geïllustreerd met een 
tekening van Robert Lombaerts met het thema "Maria-verering.

v-157 Voor een schoon beter en Vlaamser Vlaanderen, Boom en Wetteren, proficiat!
1948, [RLOMBAERTS]

Verslag van een openluchtspel in Wetteren en de Maria-Ommegang van Boom
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v-158

Onze Maria-Ommegang heeft gejubileerd
1948, [RLOMBAERTS]

Artikel over 25 jaar Maria-Ommegang (krant niet bekend)

v-159 Boom en zijn luisterrijke Maria-Ommegang
16 jul 1935, Pagina's 540 t/m 543, [RLOMBAERTS]

Artikel  gepubliceerd in de krant "Toerisme"over de Maria-Ommegang met beknopte 
geschiedenis van Boom. Bevat 4 illustraties (Onze-Lieve-Vrouw ten Boom, het schilderij 
van Aart van der Neer "Boom omstreeks 1640", de schepenzegel en de oude kerk van 
Boom)

v-160 Boom en zijn luisterrijken Maria-Ommegang
1936, pagina's 442 t/m 446, [RLOMBAERTS]

Artikel  gepubliceerd in de krant "Toerisme"over de Maria-Ommegang. Bevat 4 illustraties 
van taferelen uit de Maria-Ommegang en verwijst in het begin naar het artikel van 
archiefstuk V159.

v-161 De Maria-Ommegang te Boom
1964, pagina's 412 t/m 414, [RLOMBAERTS]

In het artikel de geschiedenis en indeling van de Ommegang, en info aangaande het 
sekretariaat (Wipplein nr.10) waar men een plaats kon reserveren in de Antwerpsestraat. 
De Ommegang kwam daar twee keer langs. Een zitje kostte 10 Fr. Bevat 4 illustraties van 
de taferelen. De Ommegang vertrok dat jaar op Pinksterdag 17 mei te 15u.  De naam van 
de krant is niet bekend.
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v-165

De Maria-Ommegang te Boom jubileert 
1948, Pagina's 308 t/m 311, [RLOMBAERTS]

Artikel  gepubliceerd in de krant "Toerisme"over de Maria-Ommegang. Bevat 5 illustraties 
van taferelen uit de Maria-Ommegang

v-166 Zilveren jubileum van de Maria-Ommegang te Boom 
1948, 2 knipsels, [RLOMBAERTS]

Kort artikel over het 25-jarig bestaan van de Maria-Ommegang met 4 illustraties van 
diverse taferelen. Auteur en krant is niet bekend.

v-167 Onze Lieve Vrouw ten Boom
1925/1940, 1 pagina, [RLOMBAERTS]

Artikel over het ontstaan van de Maria-Ommegang geïllustreerd met 4 afbeeldingen 
waarvan: 1 afbeelding van het Maria beeld getooid met mantel in de Onze-Lieve-Vrouw 
en Sint-Rochuskerk (het onderschrift staat in spiegelschrift);1 afbeelding van een figurant 
die wordt gegrimeerd; een groep "kleine Bernadetjes en het tafereel "de val van Jezus 
onder het kruis geflankeerd met figuranten verkleed als Romeinen. Het artikel verscheen 
in "Ons Land", de auteur gebruikte de initialen "J.S". Het jaar van publicatie is niet 
bekend.
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v-168

De Maria-Ommegang te Boom
1945/1950, 1 pagina + 1 losse illustratie, [RLOMBAERTS]

Het artikel bevat slechts 4 foto's met onderschrift op 1 pagina, waaronder: 1 van het 
tafereel van de "wijzen"; 1 van het tafereel "De vlucht naar Egypte;1 afbeelding "Maria 
ontvangt een glorierijke kroon en een foto van het "genadebeeld van Onze-Lieve-Vrouw". 
Bij dit artikel nog 1 knipsel met een foto van de Maria-Ommegang op de Grote Markt van 
Boom. Krant noch auteur zijn bekend.

v-170 Schets "klokkengelui" en Maria-verering 
±1930, 1 pagina (recto-verso), [RLOMBAERTS]

Schets in potlood en stylo van de Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Rochus kerk. Onze-Lieve-
Vrouw is voor de toren afgebeeld, op de achtergrond schouwen van steenbakkerijen. Op 
de voorgrond luiden twee mannen drie grote klokken die achter de kerktoren staan 
afgebeeld.
De schets staat op de ene zijde in stylo en op de andere zijde in potlood getekend. (zie 
ook de archiefstukken V-171 en V-172)

v-171 Schets "klokkengelui" en Maria-verering 
±1930, 1 pagina , [RLOMBAERTS]

Schets in potlood van de Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Rochus kerk. Onze-Lieve-Vrouw is 
voor de toren afgebeeld, op de achtergrond schouwen van steenbakkerijen. Op de 
voorgrond luiden twee mannen drie grote klokken die achter de kerktoren staan 
afgebeeld.
(zie ook de archiefstukken V-170 en V172)

v-172 Afdruk "klokkengelui" en Maria-verering 
±1930, 1 pagina, [RLOMBAERTS]

Afdruk van de Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Rochus kerk. Onze-Lieve-Vrouw is voor de 
toren afgebeeld, op de achtergrond schouwen van steenbakkerijen. Op de voorgrond 
luiden twee mannen drie grote klokken die achter de kerktoren staan afgebeeld.
(de schetsen van de  archiefstukken V-170 en V-171 werden gebruikt voor deze afdruk)
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v-173

Schets Romeinse tempel met adelaar
±1930, 1 pagina , [RLOMBAERTS]

Schets in stift van een Romeinse tempel. Links boven staat een adelaar op 
de spreuk "SQPR". Dit had "SPQR" moeten zijn "Senatus Populusque 
Romanus" (de senaat en het volk van Rome)

v-174 Schets van de praalwagen "O.L.V. ten Boom"
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

3 potloodschetsen op 1 blad van de praalwagen OLV ten Boom met afmetingen in 
rode stylo en het bijschrift: "Het geraamte v.d.boom zal gelast ijzer zijn. het geheel 
in wit, de bladeren met goud omrand". De schets werd op een paier gemaakt met 
op de zijkant het opschrift; "Verkocht ten voordeele van het Roode Kruis van 
België". Op de
achterzijde het opschrift "Rob Lombaerts 6 Hospitaalstr. Boom".

v-175 Programma "Luisterrijke Maria-Ommegang"
ongedateerd, 1 folder, [RLOMBAERTS]

Folder (4 bladzijden) van de "Luisterrijke Maria-Ommegang" met o.a. de wegwijzer van de 
optocht en
de tekst van de liederen "Smeeklied tot OLVrouw van Boom" en "Loflied der Engelen".

v-176 Programma "Luisterrijke Maria-Ommegang"
ongedateerd, 8 pagina's, [RLOMBAERTS]

Programma "Luisterrijke Maria-Ommegang" met o.a de volledige beschrijving van alle 48 
taferelen (personages+praalwagens). Op de laatste pagina de tekst van het lied 
"Smeeklied tot OLVrouw
van Boom".
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v-177

Schets Onze-Lieve-Vrouw 
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

Ruwe ingekleurde schets van Onze-Lieve-Vrouw met kind met het opschrift "Gemeente 
Boom
Luisterrijke Maria Omegang". Aan haar voeten twee aanbidders.

v-178 Schets Onze-Lieve-Vrouw 
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

Ruwe ingekleurde schets van Onze-Lieve-Vrouw met kind met het opschrift "Gemeente 
Boom
Luisterrijke Maria Omegang".

v-179 Schets Onze-Lieve-Vrouw 
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

Ruwe ingekleurde schets van Onze-Lieve-Vrouw met kind met het opschrift "Gemeente 
Boom
Luisterrijke Maria Omegang". Aan hun zijde twee lantaarns.

v-411 Affiche Maria-Ommegang
ongedateerd, [GAB]

Affiche Maria-Ommegang ontworpen door Robert Lombaerts (zondag 
18 augustus)
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v-412

Affiche Maria-Ommegang
ongedateerd, [GAB]

Affiche Maria-Ommegang ontworpen door Carl De Roover
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9. Toneelstukken Robert Lombaerts

v-53 Toneelstuk Robert Lombaerts "Een zeer oud liedje"
17 aug 1941, [RLOMBAERTS]

éénakter

v-54 Toneelstuk Robert Lombaerts "De Poppenkraam"
1953, [RLOMBAERTS]

v-55 Toneelstuk Robert Lombaerts "Als 't oude lied"
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

v-56 Toneelstuk Robert Lombaerts "De Wondervogel"
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

Archiefstuk V-0057 bevat hetzelfde toneelstuk

v-57 Toneelstuk Robert Lombaerts "De Wondervogel"
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

Archiefstuk V-0056 bevat hetzelfde toneelstuk

v-58 Toneelstuk Robert Lombaerts "Het Vredesmonument"
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

v-59 Toneelstuk Robert Lombaerts "Huldiging H.Christian Andersen"
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

v-60 Toneelstuk Robert Lombaerts "Ik ben de weg"
1939, [RLOMBAERTS]

Opgevoerd bij het eeuwfeest van de OLV-Presentatie

v-62 Sprookjesspel Robert Lombaerts "Het nachtelijk avontuur van Harlekijn" 
30 jun 1954, [RLOMBAERTS]

Opgevoerd tijdens de plechtige prijsuitreiking van de R.M. meisjesschool in zaal Plaza(feestprogramma inbegrepen)

v-63 Toneelspel Robert Lombaerts "Frulinga"
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

v-68 Hoorspel Robert Lombaerts Harlekijns nachtelijk avontuur
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

v-132 Sprookjesspel Robert Lombaerts "Edelsteentje"
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

Spel in drie bedrijven, getypte versie. Twee exemplaren

v-133 Sprookjesspel Robert Lombaerts "Freule Printanja"
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

Stuk in 3 bedrijven

v-134 Sprookjesspel Robert Lombaerts "Het nachtelijk avontuur van Harlekijn" 
30 jun 1954, [RLOMBAERTS]

Opgevoerd tijdens de plechtige prijsuitreiking van de R.M. meisjesschool in zaal Plaza(feestprogramma inbegrepen)
Handgeschreven boekje en de getypte versie van het stuk. Bijgevoegd een dankbriefje aan de heer Lombaerts vanwege 
J. Van den Dries, directrice van de Rijksmiddelbare meisjesschool Boom, woonachtig te Mechelen in de Koolstraat 46

v-135 Zinnebeeldig spel Robert Lombaerts "Fantasia"
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

spel in 1 bedrijf

v-136 Toneelspel Robert Lombaerts "Een wonder nacht"
16 apr 1940, [RLOMBAERTS]

Spel voor jongens of meisjes in 1 bedrijf. Zes getypte pagina's

v-137 Toneelstuk Robert Lombaerts "Er was eens..."
ongedateerd, 17 pagina's, [RLOMBAERTS]

Geschreven voor de Provinciale Technische School van Boom(huldiging H.C.Andersen).

v-138 Toneelstuk Robert Lombaerts "Het Vredesmonument"
ongedateerd, [RLOMBAERTS]

13 getypte pagina's, hoofdpersonage "Goedhart"

v-304 Dossier Toneelstukken Robert Lombaerts
1939 - 1952

Diverse toneelstukken en muziekpartituren
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v-305 Toneelstuk 'Freule Printanja'
ongedateerd, 1 schrift + 1 getypte kopie, [RLOMBAERTS]

Toneelstuk in drie bedrijven over de lente  die door nalatigheid van de wintergeesten het land van de winter 
binnendringt.Het stuk werd geschreven voor de Rijksmiddelbare School voor meisjes in Boom

v-306 Toneelstuk 'Dertig Jaar Revue' een lach, een traan, een waarheid 
13/ 14 nov 1949, 1 schrift, [RLOMBAERTS]

Toneel jubileum van de Christen Jonge Strijders waarvan Robert Lombaerts 
de eerste voorzitter was. In het boek de aankondiging van het toneelstuk 
met rolverdeling en indeling van het toneelstuk en foto van de acteurs.

v-307 Toneelstuk 'Een Wondere Nacht'
ongedateerd, 1 schrift, [RLOMBAERTS]

Sprookjesstuk van Robert Lombaerts die ook het decor ontwierp:  'Een bed, ligstoel 
met deken. Er achter: grote wekker waarnaast, bewegingloos Klaas Vaak. Daar 
achter: een lichte wolk, diep donker achterdoek met nacht. Requisites: Vooraan 
links en rechts: gele vlakken waarachter muizen schuilen.

v-308 Toneelstuk 'Edelsteentje' 
28 feb 1939, 3 schriften + 1 partituur, [RLOMBAERTS]

Sprookjesspel in drie bedrijven met muziekpartituur. Het stuk werd opgevoerd in zaal Plaza op de Grote Markt. De 
schriften bevatten ook nog 6 kartonnen kaartjes met getekende figuren, een krantenknipsel getiteld: Schitterende 
Kunstavond van den Oudleerlingenbond der Middelbare Scholen te Boom'. Een brief van P. Vinck (Vlaamsche uitgever, 
Kunstlaan 66 Antwerpen)gericht aan Lombaerts dd 28/3/1939: 'Per zelfde post zenden wij U Uwe beide handschriften 
terug. Het 'Vredesmonument' is niet onaardig, doch naar mijne meening niet voldoende voor loonende uitgave. 
Edelsteentje, sprookjesspel in drie bedrijven is werkelijk goed geschreven, doch evenmin geschikt voor uitgave. Een 
fout is naar mijnen meening, dat de inhoud niet altijd even bevattelijk is voor de kinderen....'

v-309 Toneelstuk 'De Weg'
1952, 1 schrift, [RLOMBAERTS]

Toneelstuk geschreven door Lombaerts n.a.v. het 25-jarig bestaan van de Technische School in Boom. Het stuk werd 
opgevoerd op een hoek van de speelplaats.

v-310 Toneelstuk 'Fantasia'
1950, 1 schrift + 1 foto, [RLOMBAERTS]

Toneelstuk in 1 bedrijf geschreven door Lombaerts voor de Koninklijke Katholieke Turnkring 'Voorwaerts' 
(meisjesafdeling) + foto decor 'Oberbayern' dat voor een ander toneelstuk in dezelfde kring werd opgevoerd

v-311 Muziekpartituur 'Ballet der Pionniers'
<1951, 2 pagina's, [RLOMBAERTS]

Partituur 'Ballet der Pionniers'. Gedicht: Robert Lombaerts. Muziek: Louis De Laet
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10. Operettes Robert Lombaerts

v-61 Operette "De Landvoogd komt"
28 feb 1940, [RLOMBAERTS]

Opgevoerd in Plaza en ingericht door de oud-leerlingenbond der Rijksmiddelbare scholen te Boom
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11. Gedichten Robert Lombaerts

v-169 Een winter aan zee
1935, 1 knipsel, [RLOMBAERTS]

Gedicht uit de publicatie "Tegen de Wereld" waarvan de dichter niet bekend is.
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12. Tentoonstelling werken Robert Lombaerts

v-328 Dossier Map m.b.t. huldetentoonstelling Robert Lombaerts
1997 - 1998

Map met diverse stukken, brieven en plans m.b.t. de huldetentoonstelling Robert Lombaerts die in het gemeentehuis van 
Boom werd georganiseerd. Op vrijdag 30 januari 1998 om 20.00 uur werd de tentoonstelling geopend. Verwelkoming 
Guido Van Dyck, schepen van cultuur, toelichting Jan Walgrave, conservator van de Provinciale Musea Antwerpen, 
opening door burgemeester Patrick Marnef. Muzikale omlijsting door Gerd Lombaerts en Johan Uytterschaut.

v-329 Brief + plattegronden tentoonstellingsruimte 
6 nov 1997, 4 stukken, [RLOMBAERTS]

Handgeschreven brief van cultuurambtenaar Alex Ramael aan de weduwe Lombaerts waarin een voorstel tot inrichting 
van de tentoonstellingsruimte (zaal Robert Lombaerts, gemeentehuis Boom) + plattegrond

v-330 Oplijsting kunstwerken tentoonstelling Lombaerts
5 jan 1998, 11 stuks, [RLOMBAERTS]

Handgeschreven oplijsting van de kunstwerken die tentoongesteld werden (huizen gebouwen met vermelding van het 
kadastraal nummer om ze te kunnen situeren). Opgedeeld volgens omgeving: 1) Bosstraat-Schomme-Kleine Steylen. 
2) Klein-Willebroek- hellegat-Niel.3)Boom-'s Herenbaan-Dirkputstraat-Kerkhofstraat.4)Hoek-Terhagen.5)Boom. Brief 
waarin wordt gevraagd aan de weduwe Lombaerts adresetiketten in te vullen van genodigden. De brieven werd 
opgesteld door cultuurambtenaar Alex Ramael aan de weduwe Lombaerts. Lege envelop met opschrift 
'Gemeentebestuur 2850 Boom Cultuurraad'.

v-331 Brief aan weduwe Lombaerts met proefdruk uitnodiging tentoonstelling
5 jan 1998, 3 stuks, [RLOMBAERTS]

Brief en uitnodigingskaart waarin cultuurambtenaar Alex Ramael een ontwerp van de uitnodigingskaart aan weduwe 
Lombaerts voorstelt. Bij de uitnodiging een afdruk van een schilderij van Robert Lombaerts van een zicht van een huis 
in de wijk het jaar 1922. Op de achterzijde een samenvatting van de tentoonstelling: 'De tentoonstelling bestaat uit 
originele en nooit eerder getoonde schetsen. De vele jaren geleden geschetste hoekjes van Boom worden 
geconfronteerd met foto's van het actuele landschap.. Organisatie: Gemeentebestuur en cultuurraad van Boom in 
samenwerking met mevrouw Lombaerts-Van den Bril. Met medewerking van de Geschiedkundige Studiegroep Ten 
Boome en de fotografen Luc Verlinden en René Van Linden'. De uitnodigingen werden gedrukt bij drukkerij Hendrickx 
in Schelle en werden door mevr. Robyns uit Aartselaar ontworpen.

v-332 Rekening voor het inlijsten van de kunstwerken
11 jan 1998, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Rekening voor de inlijsting van de kunstwerken die voor de tentoonstelling werden gebruikt. Het inlijstingswerk werd 
uitgevoerd door 'Home Decoration, A. Van Landeghemstraat 46 in 2830 Willebroek. Totaalprijs: 79890 BEF

v-333 Rekening voor het inlijsten van de kunstwerken
20 jan 1998, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

Rekening voor de inlijsting van kunstwerken die voor de tentoonstelling werden gebruikt. Het inlijstingswerk werd 
uitgevoerd door 'Home Decoration, A. Van Landeghemstraat 46 in 2830 Willebroek. Totaalprijs: 5905 BEF

v-334 Diverse losse stukken m.b.t. de huldetentoonstelling Robert Lombaerts
ongedateerd, 5 stuks, [RLOMBAERTS]

'Patrick Poppe-info ambtenaar 2e verd.'
'Mr. Van de Velde heeft gebeld...'
'Hollezijp meegegeven aan Mr. Van Linden'
Dankkaartje n.a.v. de opening van de tentoonstelling, gericht aan weduwe Van den Bril, geschreven door 'Edith'. Brief 
ter verontschuldiging afwezigheid opening tentoonstelling van Rogier Gysemans, directeur Provinciale Technische 
Scholen(29 januari 1998). Krantenknipsel aankondiging tentoonstelling met foto Lombaerts

v-335 Foto Robert Lombaerts + negatieven
ongedateerd, 3 stuks, [RLOMBAERTS]

Foto van Robert Lombaerts die langs een oever een tekening schetst + negatief. een negatief van twee personen die 
de hand drukken.

v-336 Officiële uitnodiging tentoonstelling aan weduwe Lombaerts
28 jan 1998, 1 stuk, [RLOMBAERTS]

officiële uitnodiging verstuurd door gemeenteraadslid Marc Naegels aan de weduwe Lombaerts voor de 
huldetentoonstelling Robert Lombaerts.

v-783 Dossier Map archiefstukken tentoonstelling Robert Lombaerts 1998
1997 - 2002

Dossier met archiefstukken die verband houden met de tentoonstelling t.g.v. 100 jaar overlijden Robert Lomabaerts. De 
tentoonstelling werd in het gemeentehuis van Boom ingericht.
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v-784 Kaart kunsthistoricus Walter Van Uytfangh aan gemeentebestuur
14 feb 2002, [GAB 560.12]

Vraag aan gemeentebestuur voor bidprentje en foto van Robert Lombaerts. De kunsthistoricus (verbonden aan De 
Roos Antwerpen) vraagt hem op de hoogte te houden van tentoonstellingen die door de gemeente Boom worden 
georganiseerd. 
(gehandtekend met naam en titel 'kunsthistoricus)

v-785 Voorwoord brochure 'Boom Geschetst'+ tekst 
ongedateerd, 3 pagina's, [GAB 560.12]

Voorwoord brochure 'Boom Geschetst' van schepen Guido Van Dyck met de tekst die bij de foto's en schilderijen 
behoort. De brochure was een eenmalige druk met oplage van 9000 exemplaren. Samenvatting andere brochures die 
door de gemeente Boom werden gepubliceerd. In de bibliotheek van Ten Boome bevindt zich een exemplaar dat kan 
geraadpleegd worden (B920).

v-786 Kopie krantenartikel GvA over brochure 'Boom Geschetst'
22 dec 1998, 1 pagina, [GAB 560.12]

Kopie van een artikel over de (gratis) brochure 'Boom Geschetst' van journalist Jan Boey

v-787 Kopie ontwerp brochure Boom Geschetst
ongedateerd, 1 pagina, [GAB 560.12]

Met de hand geschreven ontwerp voor de brochure 'Boom Geschetst' van Robert Lombaerts. Voor de onderwerpen 
gemerkt met de letter 'V' moest nog een bijpassende tekst worden gezocht (alle onderwerpen...)

v-788 Uittreksel notulenboek schepencollege
12 jan 1999, 3 pagina's, [GAB 560.12]

Uittreksel uit het notulenboek van het college van burgemeester en schepenen met opsomming binnegekomen 
stukken. Bovenaan de dankbetuiging van mevr. Lombaerts voor de afgelopen tentoonstelling ter ere van haar 
echtgenoot Robert Lombaerts, waarvan een kopie werd toegevoegd

v-789 Dankbrief mevr. Lombaerts voor de tentoonstelling Robert Lombaerts
28 dec 1998, 1 pagina, [GAB 560.12]

Dankbetuiging weduwe Lombaerts aan het schepencollege voor de tentoonstelling die ter ere van haar echtgenoot 
werd ingericht. De brief werd door het gemeentebestuur op 4 januari 1999 in ontvangst genomen en afgestempeld.
Zie de transcriptie in de bijlage.

v-790 Ets Robert Lombaerts getiteld 'Bosschweg'
ongedateerd, [GAB 560.12]

Ets getiteld 'Boschweg' met passe-partout in plastic kaft die wordt bewaard in een oranje mapje.

v-791 Kopie artikel 'Kinderopvang' van De Streekkrant
23 sep 1998, [GAB 560.12]

Kort artikel over de gemeentelijke kinderopvang in de Kerkstraat. De tuin van de dekenij kan om veiligheidsredenen niet 
in gebruik worden genomen als speelplaats. De relevantie met Lombaerts is onduidelijk.

v-792 Kopie artikel 'Landschappen van Lombaerts' (Rupelgalm)
12 feb 1998, 1 pagina, [GAB 560.12]

Kort artikel over de tentoonstelling ter ere kunstenaar Robert Lombaerts die tot 15 februari 1998 te bezichtigen was in 
de 'Lombaertszaal' van het gemeentehuis in Boom. (Auteur: HanS). De tentoonstelling werd verlengd tot 14 maart 1998 
(zie V798)

v-793 Werkblad uitgifte brochure 'Boom Geschetst'
ongedateerd, 1 pagina, [GAB 560.12]

Met de hand geschreven ruw ontwerp met werkpunten rond de brochure 'Boom Geschetst'

v-794 Lijst kunstwerken verdeeld in 5 hoofdstukken
ongedateerd, 4 pagina's, [GAB 560.12]

Opsomming van kunstwerken waaruit vermoedelijk een keuze werd gemaakt voor de huldetentoonstelling Robert 
Lombaerts. De werken werden onderverdeeld in: 
I)Bosstraat-Schomme-Kleine Steylen
II)Klein-Willebroek-Hellegat
III)Boom-'s Herenbaan-Dirkputstraat-Kerkhofstraat
IV)Hoek-Terhagen 
V)Boom
Op de achterzijde staat vermeld: 'Aan de Heer Ramael'

v-795 Notitie ontleende stukken aan Alex Vinck
ongedateerd, 1 pagina, [GAB 560.12]

Notitie aangaande ontleende stukken aan Alex Vinck, met name: Gravure kasteel en Van Enschodt
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v-796 Vraag Winkel-Handelscentrum Boom muzikale omlijsting braderij
10 jun 1998, 1 pagina, [GAB 560.12]

Vraag aan het gemeentebestuur van Boom van het Winkel-Handelscentrum Boom voor muzikale omlijsting tijden de 
braderij van 5 september 1998. Er wordt gesuggereerd dat de muziekkorpsen verplicht waren enkele malen per jaar 
aan te treden waar de vereniging graag gebruik wou van maken. In stylo onderaan een antwoord van het 
gemeentebestuur die op het voorstel ingingen (was echter niet verplicht). De Bond Blauwstraat en Winkel-en 
Handelscentrum moesten in ruil voor 2 gratis consumpties per muzikant zorgen. De brief aan het gemeentebestuur 
werd opgesteld door Kristine Van den Bril.

v-797 Uittreksel notulenboek schepencollege
13 jan 1998, 3 pagina's, [GAB 560.12]

Uittreksel uit het notulenboek van het college van burgemeester en schepenen over de huldetentoonstelling kunstenaar 
Robert Lombaerts, onderverdeeld in 6 artikels. 
De tentoonstelling werd geopend op 30 januari 1998 met nooit eerder getoonde schetsen die op kosten van weduwe 
Lombaerts werden ingekaderd voor de tentoonstelling.  (2 exemplaren)

v-798 Uittreksel notulenboek schepencollege
17 feb 1998, 1 pagina's, [GAB 560.12]

Uittreksel uit het notulenboek van het college van burgemeester en schepenen (4 artikels) waarin werd beslist de 
tentoonstelling te verlengen tot 6 maart 1998. De volgende tentoonstelling die plaats had in de Lombaertszaal van Chris 
Vermeulen zou pas op 14 maart 1998 worden geopend.

v-799 Potloodschets meisjes aan oever Rupel
ongedateerd, 1 stuk, [GAB 560.12]

Ruwe potloodschetrs van meisje aan de oever van de Rupel in Klein-
Willebroek die richting Boom uitkijkt. Op de achterzijde kleeft een Post-it 
met opschrift 'Dossier Robert Lombaerts'

v-800 Kopie krantenartikel GvA tentoonstelling Robert Lombaerts
5 feb 1998, 1 pagina, [GAB 560.12]

Uitgebreid artikel over de huldetentoonstelling Robert Lombaerts met details over de kunstenaar.Het artikel bevat een 
foto van een bezoekster aan de tentoonstelling die door Stephan Peleman werd genomen. Auteur van het artikel: 
Kristien Philippe

v-801 Kopie krantenartikel Koerier tentoonstelling Robert Lombaerts
2 feb 1998, 1 pagina, [GAB 560.12]

Uitgebreid artikel over de huldetentoonstelling Robert Lombaerts met details over de kunstenaar.Het artikel bevat een 
foto van Lombaerts die aan een schilderij werkt. Ook Ten Boome wordt vermeld voor de medewerking aan de 
tentoonstelling. Auteur van het artikel: MVR (Michel Van Robbroeck)

v-802 Antwoord gemeente Puurs: kunnen niet aanwezig zijn bij opening tentoonstelling Lombaerts
27 jan 1998, 1 pagina, [GAB 560.12]

Antwoord van de gemeente Puurs met verontschuldiging om niet aanwezig te zullen zijn op de opening van de 
huldetentoonstelling Lombaerts.
Met handtekening secretaris Paridaens en burgemeester Koen Van den Heuvel.

v-803 Brief aan Alex Ramael met verbeterde teksten teoonstelling Lombaerts
29 nov 1998, 1 pagina, [GAB 560.12]

Brief met verbeteringen van sommige teksten die bij de kunstwerken van de huldetentoonstelling Robert Lombaerts 
behoren. (getekend met Lombaerts)

v-804 Kopie krantenartikel Het Nieuwsblad tentoonstelling Robert Lombaerts
31 jan 1998, 1 pagina, [GAB 560.12]

Kort artikel over de huldetentoonstelling Robert Lombaerts. Ook Ten Boome wordt vermeld voor de medewerking aan 
de tentoonstelling. Auteur van het artikel: KVH

v-805 Info en duiding voor huldetentoonstelling Robert Lombaerts
ongedateerd, 3 pagina's, [GAB 560.12]

Drie pagina's met info over voornamelijk de Kerkhofstraat en bewoners met bijnamen, waaronder het verhaal van 
slachter 'Mon Talis' die in de Kerkhofstraat 398 woonde. Bijgevoegd een briefkaartje van weduwe Lombaerts gericht 
aan Alex Ramael ivm adressen voor genodigden die moesten aangeschreven worden voor de opening van de 
tentoonstelling (de adressen zelf werden er niet bijgevoegd)

v-806 Telefax gemeentebestuur aan R. Gysemans ivm ontlening kunstwerk Lombaerts
23 jan 1998, 1 pagina, [GAB 560.12]

Telefax van Alex Ramael (cultuurdienst gemeente Boom) aan R. Gysemans (directeur PTS) met vraag of het kunstwerk 
'Sint-Annakapel' van Robert Lombaerts mocht ontleend worden voor de huldetentoonstelling.
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v-807 Aankondiging gemeentebestuur van de huldetentoonstelling Lombaert
28 jan 1998, 2 pagina's, [GAB 560.12]

Aankondiging van de huldetentoonstelling Lombaerts (31 januari 1998-15 februari 1998). Bovenaan de aankondiging 
werd achteraf toegevoegd 'Nu op internet' met URL van de webpagina waarop de aankondiging werd gepubliceerd. 
(http://users.skynet.be/sky88776/cultuur.html)

v-808 Brief gemeentebestuur aan weduwe Lombaerts met aankondiging tentoonstelling
27 jan 1998, 1 pagina, [GAB 560.12]

Brief gericht aan Mevrouw Lombaerts-Van den Bril waarin wordt aangekondigd dat het schepencollege op 13 januari 
1998 beslist heeft de huldetentoonstelling Lombaerts in te richten in de Lombaertszaal. Burgemeester Marnef laat zich 
verontschuldigen omdat hij op de opning niet aanwezig kan zijn. Hij laat zich vervangen door schepen Leo De Saeger.

v-809 Bevestiging ontlening schilderij 'Sint-Annakapel'
ongedateerd, 1 pagina, [GAB 560.12]

Pagina waarop in stylo werd geschreven: Schilderij PTS is ok. Tel. Gysemans 26/1/98 (met vermelding 
telefoonnummer)

v-810 Plan inrichting huldetentoonstelling in zaal Lombaerts
ongedateerd, 2 pagina's, [GAB 560.12]

Ruwe schets en info over de inrichting van de huldetentoonstelling Robert Lombaerts in de Lombaertszaal van het 
gemeentehuis.

v-811 Officiële uitnodigingskaart huldetentoonstelling Robert Lombaerts
31 jan 1998, 3 exemplaren, [GAB 560.12]

Officiële uitnodiging voor de huldetentoonstelling Robert Lombaerts (3 exemplaren). Verwelkoming schepen voor 
Cultuur, Guido Van Dyck. Toelichting Jan Walgrave, conservator provinciale musea Antwerpen. Opening door 
burgemeester Marnef (liet zich verontschuldigen, zie V-808). In aanwezigheid mevrouw Robert Lombaerts-Van den Bril. 
Muzikale omlijsting mevrouw Gerd Lombaerts en de heer Johan Uytterschaut.

v-812 Officiële uitnodigingskaart huldetentoonstelling Robert Lombaerts
31 jan 1998, 2 exemplaren, [GAB 560.12]

Officiële uitnodiging voor de huldetentoonstelling Robert Lombaerts (2 exemplaren) met 
aan de voorzijde een afbeelding van een schilderij van Lombaerts (Hoek-Verstrepen, 
1922). Organisatie: Gemeentebestuur en Cultuurraad van Boom in samenwerking met 
mevrouw Robert Lombaerts-Van den Bril. Met medewerking van de Geschiedkundige 
Studiegroep Ten Boome en de fotografen Luc Verlinden en René Van Linden

v-813 Affiche huldetentoonstelling Robert Lombaerts
31 jan 1998, 2 exemplaren, [GAB 560.12]

Affiche van de huldetentoonstelling Robert Lombaerts (2 exemplaren) met afbeelding van 
een schilderij van Lombaerts (Hoek-Verstrepen, 1922).

v-814 Telefax ontwerp uitnodigingskaarten
7 jan 1998, 3 pagina's, [GAB 560.12]

Telefax met het ontwerp van de uitnodigingskaarten (oplage 300 exemplaren in 1 kleur). Geadresseerde: Robyns Foto

v-815 Kopie affiche en ontwerp uitnodigingskaarten
ongedateerd, 2 pagina's, [GAB 560.12]

Kopie affiche en ontwerp uitnodigingskaarten (slechte kwaliteit, vermoedelijk van telefax)
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v-816

Opdracht aan technische dienst Boom voor het schilderen van panelen
7 nov 1997, 1 pagina, [GAB 560.12]

Opdracht hoofd cultuurdienst (Alex Ramael) aan de technische dienst van de gemeente Boom voor het schilderen van 
houten panelen (40 x 100 cm), voorzien van ophangstaafjes en profielen.

v-817 Verslag vergadering Cultuurraad Boom
17 nov 1997, 2 pagina's, [GAB 560.12]

Verslag van de vergadering van de werkgroep van de Cultuurraad, programmatie 1998, met vermelding van de 
huldetentoonstelling Robert Lombaerts

v-818 Contactgegevens Jan Walgraeve, conservator musea Antwerpen
ongedateerd, 2 pagina's, [GAB 560.12]

Contactgegevens van Jan Walgrave,  conservator musea Antwerpen

v-819 Opdracht aan technische dienst Boom voor constructie aankondigingsborden
7 jan 1998, 1 pagina, [GAB 560.12]

Opdracht hoofd cultuurdienst (Alex Ramael) aan de technische dienst van de gemeente Boom voor het maken van 
aankondigingsborden met volgende tekst: 
Huldetentoonstelling
ROBERT LOMBAERTS
originele schetsen
31 JANUARI-15 FEBRUARI
GEMEENTEHUIS

v-820 Nota van cultuurambtenaar aan schepen Van Dyck
21 mei 1997, 1 pagina, [GAB 560.12]

Nota over het plan om een huldetentoonstelling in te richten van kunstenaar Robert Lombaerts. Vraag van de 
cultuurambtenaar wanneer dit ontwerp kan voorgelegd worden aan de Cultuurraad.

v-822 Dossier met biografie Lombaerts + uitnodigingen
ongedateerd, 1 dossier, [GAB 560.12]

Dossier met biografie kunstenaar Lombaerts en diverse uitnodigingen

v-821 Dossier Map Retrospectieve tentoonstelling Robert Lombaerts
ongedateerd, 2 exemplaren

Map met opsomming tentoongestelde kunstwerken van Robert Lombaerts en benaming van de werken (73 stuks). De 
tentoonstelling had plaats in het gemeentelijk museum (Tuyaertsstraat) van 7 tot en met 29 maart 1992. Op de achterzijde 
een biografische schets van de kunstenaar. Met uitnodiging voor de tentoonstelling gericht aan Dhr. en Mevr. Ramael-
Vinck. Met schenkingsovereenkomst van 55 kunstwerken die door de weduwe Lombaerts aan de gemeente werd 
geschonken + opsomming van de geschonken werken met vermelding afmetingen. Uitgebreid artikel over de kunstenaar 
en zijn kunstwerken (auteur niet bekend)
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13. Inventarissen kunstwerken Robert Lombaerts

v-823 Lijst gefotografeerde kunstwerken Robert Lombaerts
mei 2019, 1 lijst, []

Lijst met gefotografeerde kunstwerken die worden bewaard door de gemeente. Met benaming kunstwerken en 
inventarisnummer O-0026 t/m O-0073 (verstrekt door Ten Boome) en bewaarplaats. De werken werden (belangeloos) 
door fotograaf Jo de Groote gefotografeerd.
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Bijlage transcripties

v-789 Dankbrief mevr. Lombaerts voor de tentoonstelling Robert Lombaerts
Waarde Heer Burgemeester en Heren Schepenen,

Dankbaarheid is één van die mooie dingen uit het verleden die heden verdwijnen- en noch schoon blijven. Dit was de 
overweging die ik maakte bij het overschouwen van het jaar 1998. 

Voor mij was er onder anderen, de succesvolle tentoonstelling ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van de geboorte 
wijlen mijn echtgenoot, en het boekje "Boom Geschetst door Rob. Lombaerts"« Bibliotheek Ten Boome B920 ». Dit laatste 
met een Accesit« Eervolle vermelding », met een hoofdletter, voor de initiatiefnemers! En dat zeker het succes van de 
tentoonstelling evenaart-zoniet overschrijdt.

Alles wordt mij duidelijk dat er geen enkel detail werd veronachtzaamd om mij te overtuigen dat beide initiatieven moesten 
slagen. Een groter eer had U de gedachtenis van wijlen mijn echtgenoot niet kunnen aandoen. 

Daarom, Heer Burgemeester, Dames en Heren Schepenen-en alle medewerkers, Weest overtuigd dat daar geen mens 
gevoelloos kan aan voorbijgaan-Vooral in een tijd die zóveel gebrek heeft aan zulke nuances-en U bent er volledig in 
geslaagd ook.

Eén en ander zal een band die ik smeedde met Boom-en nooit werd losgehaakt-nog verstevigen.

Alles samen doet mij dank zeggen-duizendmaal dank.

Hoogachtend,
M. Lombaerts-Van den Bril
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Register van personen

Aarts
Antoon Aarts (1902-1978) : v-264, v-702

Adriaens
Rosa Adriaens : v-730

Biscuiterie 't Boerinneke, de
de Biscuiterie 't Boerinneke : v-761, v-762

Boddaer
Julia Boddaer (1902-1995) : v-265

Boekhandel De Wit, de
de Boekhandel De Wit : v-755

Boey
Jan Boey : v-786

Boom
Gemeente Boom : v-812

Bridts
Onbekend Bridts : v-346

Caremans
Bernard Frans Caremans (1924-1943) : v-737

Ceulemans
Frans Ceulemans : v-745

Clijmans
Josse Clijmans : v-338

Cuypers
Bernadette Cuypers (1934-1996) : v-744
Betty Cuypers (1946-?) : v-744
Eerwaarde Heer Edward Cuypers : v-744
Edward Cuypers (1936-?) : v-744
Johan Cuypers (1935-?) : v-744
Jozef Cuypers (1939-?) : v-744
Luc Cuypers (<1935-?) : v-744
Ludo Cuypers (1940-?) : v-744
Marc Cuypers (<1935-?) : v-744
Marcel Cuypers : v-744
Maria Cuypers (1944-?) : v-744
Mathilde Cuypers (<1935-?) : v-744
Michel Cuypers (1948-?) : v-744
Paul Cuypers (1937-?) : v-744
Raph Cuypers (1941-2011) : v-744
Stany Cuypers (1946-?) : v-744

Daelemans
Marcel Daelemans : v-140

Daems
Jan Daems : v-740

De Bock
Hendrik De Bock : v-732

De Boeck
Cyriel De Boeck (1944-?) : v-722
Jan De Boeck : v-296, v-722
weduwe De Boeck : v-722

De Boerin
Elixir De Boerin : v-321

De Bruyn
Jan Karel Juliaan De Bruyn (1951-?) : v-735, v-740
Julien De Bruyn : v-735, v-740
K. De Bruyn : v-735
Lutgarde Anna Augusta De Bruyn (1952-?) : v-740

De Chninees
Tabakzaak De Chninees : v-321

De Greef
A. De Greef : v-299

De Groof
Elise De Groof : v-349
Emiel De Groof : v-351
Jan De Groof : v-351
Joris De Groof : v-354, v-355
Rosalie De Groof : v-349

De Groote
Jo De Groote : v-823

De Laet
Louis De Laet (1885-1951) : v-311, v-719

De Maegt
Johan De Maegt (1876-1938) : v-758

De Meyer
Karel De Meyer : v-719

De Mont
Paul De Mont (1895-1950) : v-758

De Ridder
Eugeen De Ridder (1893-1962) : v-763

De Roover
Carl De Roover (1900-?) : v-412

De Saeger
Leo De Saeger : v-808

De Vos
Jozef De Vos : v-214

de Wenckstern
Xx de Wenckstern : v-722

De Winter
Antoon De Winter : v-299

Debrae
Raymond Debrae (1915-2010) : v-745

Declercq
René Désidérius Declercq (1877-1932) : v-763

Deyaert
Jaak Deyaert : v-301

Drukkerij Van Assche en Bal, de
de Drukkerij Van Assche en Bal : v-142, v-143

Eyckmans-Rottiers
Henri Eyckmans-Rottiers : v-716

Forceville
Maria Virginia Petronella Forceville (1857-1942) : v-733

Fouquet
Victor Fouquet : v-763

Frateur
Emiel Frateur : v-140

Geschiedkundige Studiegroep Ten Boome, de
de Geschiedkundige Studiegroep Ten Boome : v-331, v-812

Gillé
Constant Gillé : v-140

Gobbers
Joseph Gobbers : v-140

Gysemans
Rogier Gysemans : v-334, v-806, v-809
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Janssens
Celina Janssens : v-354, v-355
J. Janssens : v-300, v-722, v-755

Katholieke Turnvrienden Voorwaerts, de
de Katholieke Turnvrienden Voorwaerts : v-186, v-310, v-721

Katholieke Vlaamse Toneelgilde, de
de Katholieke Vlaamse Toneelgilde : v-301

Kermans
Z.E.H. Jozef Theodoor Kermans (1880-1961) : v-140

Koninklijke Harmonicaïsten, de
de Koninklijke Harmonicaïsten : v-282, v-287

Lamot
Benedikt Lamot (1892-1957) : v-153, v-158, v-159, v-160, v-165

Laurijsens
Victorine Laurijsens : v-740

Lauriks
Maria Lauriks : v-740

Leens
Marcel Leens : v-301

Lombaerts
Augustijn Frans Lombaerts (1891-1967) : v-722, v-740, v-745, v-755, v-
759
Egied Frans Lodewijk Lombaerts (1893-1980) : v-343
Elsa Lombaerts : v-350
Emilia Lombaerts (Zuster Thecia) : v-734
Emma Lombaerts : v-736
Gerd Lombaerts : v-328, v-811
Jean Lombaerts : v-736
Marcel Lombaerts : v-740
Maria Lombaerts : v-735, v-740
Robrecht Lombaerts (1898-1985) : v-12, v-13, v-14, v-15, v-16, v-17, v-
18, v-19, v-20, v-21, v-22, v-23, v-24, v-25, v-26, v-27, v-28, v-29, v-30, 
v-31, v-32, v-34, v-35, v-36, v-37, v-38, v-39, v-40, v-41, v-42, v-43, v-44, 
v-45, v-46, v-47, v-48, v-49, v-50, v-51, v-53, v-54, v-55, v-56, v-57, v-58, 
v-59, v-60, v-61, v-62, v-63, v-68, v-69, v-71, v-72, v-73, v-74, v-75, v-76, 
v-77, v-78, v-79, v-80, v-81, v-82, v-83, v-84, v-85, v-86, v-87, v-88, v-89, 
v-90, v-91, v-92, v-93, v-94, v-95, v-96, v-97, v-98, v-99, v-100, v-101, v-
102, v-103, v-104, v-105, v-106, v-107, v-108, v-109, v-110, v-111, v-112, 
v-113, v-114, v-115, v-116, v-117, v-118, v-119, v-120, v-121, v-123, v-
124, v-125, v-126, v-127, v-128, v-129, v-132, v-133, v-134, v-135, v-136, 
v-137, v-138, v-140, v-142, v-143, v-144, v-145, v-146, v-147, v-149, v-
150, v-151, v-152, v-153, v-154, v-155, v-156, v-157, v-158, v-159, v-160, 
v-161, v-165, v-166, v-167, v-168, v-169, v-170, v-171, v-172, v-173, v-
174, v-175, v-176, v-177, v-178, v-179, v-181, v-182, v-183, v-184, v-185, 
v-186, v-187, v-188, v-189, v-190, v-191, v-192, v-193, v-194, v-195, v-
196, v-197, v-198, v-199, v-200, v-201, v-202, v-203, v-204, v-205, v-206, 
v-207, v-208, v-211, v-212, v-213, v-215, v-216, v-217, v-218, v-219, v-
220, v-221, v-222, v-223, v-224, v-225, v-226, v-227, v-228, v-229, v-230, 
v-231, v-232, v-233, v-234, v-235, v-236, v-237, v-238, v-239, v-240, v-
241, v-242, v-243, v-244, v-245, v-246, v-247, v-248, v-249, v-250, v-251, 
v-252, v-253, v-254, v-255, v-256, v-257, v-258, v-259, v-260, v-261, v-
262, v-264, v-265, v-266, v-267, v-268, v-269, v-270, v-271, v-272, v-273, 
v-274, v-275, v-276, v-277, v-306, v-335, v-340, v-343, v-350, v-357, v-
361, v-362, v-365, v-367, v-368, v-411, v-432, v-702, v-745, v-755, v-782, 
v-799

Luypaerts
Maria Louiza Luypaerts (1895-1985) : v-735

Maes
Blanche Maes : v-736
Edmond Maes (1922-1943) : v-736

Mampaey
Hubert Mampaey (1882-1947) : v-301, v-758

Marnef
Patrick Marnef : v-328, v-808, v-811

Naegels
Marc Naegels : v-336

Pauwels
Xx Pauwels : v-736

Peeters
Herman Jozef Peeters (1912-1944) : v-737

Philips
Luc Philips (1915-2002) : v-202, v-432

Plaza
Cinema Plaza : v-745

Poppe
Patrick Poppe : v-334

Provoost
R R Provoost : v-745

Putman
Willem Putman (1900-1954) : v-431

Ramael
Alex Ramael : v-328, v-329, v-330, v-331, v-794, v-803, v-806, v-808, v-
816, v-819, v-820

Roels
Xx Roels : v-745

Roofthooft
Eduardus Julianus Roofthooft (1876-1956) : v-745

Rupel Elexir
Drankslijterij Rupel Elexir : v-321

Rupelgalm
Toneelkring Rupelgalm : v-718, v-721

Sint-Greogorius gilde, de
de Sint-Greogorius gilde : v-721

Sutorius
Anna Sutorius (1880-1954) : v-763

Symphonie Peter benoit, de
de Symphonie Peter benoit : v-745

Temmerman
Hector Temmerman (1924-?) : v-745

Uytfries
Louis Uytfries (1924-?) : v-745

Uytterschaut
Johan Uytterschaut : v-328, v-811

Van Beek
Lode Van Beek : v-763

Van Damme
Irené Van Damme : v-729

Van de Maele
Jan Alfons Van de Maele (Fons) (1874-1938) : v-763

Van de Sande
Leonard Louis Van de Sande (1925-1945) : v-737

Van den Bergh
Gabriëlle Van den Bergh : v-763

Van den Bril
Kristine Van den Bril : v-796
Marcelle Marie Louis Joseph Van den Bril : v-12, v-13, v-14, v-15, v-16, 
v-17, v-18, v-19, v-20, v-21, v-22, v-23, v-24, v-25, v-26, v-27, v-28, v-29, 
v-30, v-31, v-32, v-34, v-35, v-36, v-37, v-38, v-39, v-40, v-41, v-42, v-43, 
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v-44, v-45, v-46, v-47, v-48, v-49, v-50, v-51, v-53, v-54, v-55, v-56, v-57, 
v-58, v-59, v-60, v-61, v-62, v-63, v-68, v-69, v-71, v-72, v-73, v-74, v-75, 
v-76, v-77, v-78, v-79, v-80, v-81, v-82, v-83, v-84, v-85, v-86, v-87, v-88, 
v-89, v-90, v-91, v-92, v-93, v-94, v-95, v-96, v-97, v-98, v-99, v-100, v-
101, v-102, v-103, v-104, v-105, v-106, v-107, v-108, v-109, v-110, v-111, 
v-112, v-113, v-114, v-115, v-116, v-117, v-118, v-119, v-120, v-121, v-
123, v-124, v-125, v-126, v-127, v-128, v-129, v-132, v-133, v-134, v-135, 
v-136, v-137, v-138, v-140, v-142, v-143, v-144, v-145, v-146, v-147, v-
149, v-150, v-151, v-152, v-153, v-154, v-155, v-156, v-157, v-158, v-159, 
v-160, v-161, v-165, v-166, v-167, v-168, v-169, v-170, v-171, v-172, v-
173, v-174, v-175, v-176, v-177, v-178, v-179, v-181, v-182, v-183, v-184, 
v-185, v-186, v-187, v-188, v-189, v-190, v-191, v-192, v-193, v-194, v-
195, v-196, v-197, v-198, v-199, v-200, v-201, v-202, v-203, v-204, v-205, 
v-206, v-207, v-208, v-328, v-329, v-330, v-331, v-334, v-336, v-342, v-
343, v-344, v-357, v-788, v-789, v-797, v-808, v-811, v-812
Polydoor Van den Bril : v-296
Xx Van den Bril : v-744

Van der Kerken
Xx Van der Kerken : v-140

Van Dijck
Dirk Van Dijck : v-740
Frans Van Dijck : v-740
Herman Van Dijck : v-740

Van Dyck
Guido Van Dyck (1944-2019) : v-328, v-785, v-811, v-820

Van Kerkhoven
Abel Van Kerkhoven : v-161

Van Lerius
Josephus Henricus Franciscus Van Lerius (1823-1876) : v-716

Van Linden
René Van Linden : v-331, v-812

Van Nerom
G. Van Nerom : v-299

Van Oosten
Jan Van Oosten : v-350

Van Robbroeck
Michel Van Robbroeck : v-801

Van Santvoort
Jenny Van Santvoort (1899-1983) : v-182, v-431

Van Uytfangh
Walter Van Uytfangh (1938-2015) : v-784

Van Wezer
Frans Van Wezer : v-722

Verbruggen
A. Verbruggen : v-319

Vercammen
Xx Vercammen : v-740

Veremans
Renaat Veremans (1894-1969) : v-202, v-432, v-718

Verheyden
Camille Verheyden : v-140
J. Verheyden : v-346
René Verheyden : v-140

Verlinden
Hendrik Verlinden : v-728
Hilda Verlinden : v-728
Luc Verlinden : v-331, v-812

Verschoren
Frans Verschoren (1874-1951) : v-340

Vinck

Alex Vinck (1926-2007) : v-795

Vink
Piet Vink (?-1959) : v-308

Waegemans
Yvonne Waegemans (1909-1991) : v-187, v-208, v-326, v-432, v-718

Walgraeve
Jan Walgraeve : v-811

Weytens
Louis Weytens : v-318
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Register van plaatsen

Aartselaar (Provincie Antwerpen)
v-351, v-355

Antwerpen (Provincie Antwerpen)
v-343, v-734

Bastogne (Provincie Luxemburg)
v-738, v-739

Bever (Provincie Vlaams-Brabant)
v-277

Bierbeek (Provincie Vlaams-Brabant)
v-125

Blaasveld (Willebroek)
v-82, v-83

Bonnerue (Provincie Luxemburg)
v-242, v-243

Boom (Provincie Antwerpen)
v-114, v-118, v-128, v-129, v-144, v-151, v-270, v-271, v-273, v-274, v-
275, v-276, v-278, v-281, v-282, v-287, v-290, v-291, v-292, v-293, v-294, 
v-301, v-315, v-320, v-321, v-323, v-328, v-330, v-331, v-332, v-333, v-
334, v-336, v-338, v-349, v-359, v-360, v-363, v-365, v-366, v-367, v-368, 
v-431, v-432, v-764, v-780, v-782

Bornem (Provincie Antwerpen)
v-74, v-301

Breendonk (Puurs)
v-320

Brugge (Provincie West-Vlaanderen)
v-706

Brussel (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
v-272

Cherain (Gouvy)
v-123

de Panne (Provincie West-Vlaanderen)
v-73

Enghien (Provincie Henegouwen)
v-277

Gandria (Zwitserland)
v-76, v-78, v-79, v-80, v-81, v-121

Gent (Provincie Oost-Vlaanderen)
v-431

Hemiksem (Provincie Antwerpen)
v-764

Herhout (Tollembeek)
v-18, v-710

Het Zoute (Knokke-Heist)
v-98

Izegem (Provincie West-Vlaanderen)
v-249, v-250

Kalfort (Puurs)
v-92, v-108, v-109, v-115, v-116, v-117, v-119, v-120

Kasterlee (Provincie Limburg)
v-759

Klein-Willebroek (Willebroek)
v-259, v-330

Leuven (Provincie Vlaams-Brabant)
v-296, v-765

Lier (Provincie Antwerpen)
v-289

Lint (Provincie Antwerpen)
v-318

Mechelen (Provincie Antwerpen)
v-351, v-705, v-779

Muizen (Mechelen)
v-94, v-100, v-113, v-268, v-300

Nederland
v-362

Niel (Provincie Antwerpen)
v-270, v-280, v-290, v-295, v-320, v-330

Puurs (Provincie Antwerpen)
v-320

Reet (Rumst)
v-268, v-273, v-319

Rumst (Provincie Antwerpen)
v-247, v-269, v-320, v-707, v-764

Rupelmonde (Kruibeke)
v-715

Schelle (Provincie Antwerpen)
v-320, v-764

's-Gravenwezel (Schilde)
v-267

Sint-Amands (Provincie Antwerpen)
v-320

Sint-Idesbald (Koksijde)
v-95, v-127

Sint-Pieters-Kapelle (Herne)
v-248

Terhagen (Rumst)
v-269, v-279, v-288, v-320, v-330

Tollembeek (Provincie Vlaams-Brabant)
v-269, v-312

Tulfes-Tirol (Oostenrijk)
v-84, v-85, v-86, v-90, v-99, v-111

Verrebroek (Beveren)
v-732

Walem (Mechelen)
v-320

Willebroek (Provincie Antwerpen)
v-266, v-301, v-332, v-333, v-764, v-782

Wintam (Bornem)
v-110

Zwitserland
v-327
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Register van organisaties

A.Verbruggen druivensap (bedrijven te Reet)
v-319

de "Abdij Sint-Bernardus" (religieuze orde te Bornem)
v-301

de "Beroepsschool Dochters van Maria" (scholen te Willebroek)
v-301

de "Boeren Jeugd Bond" (culturele verenigingen )
v-268

de "Bond Heilig Hart" (te Rumst)
v-269

de "Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van 
Scherpenheuvel Boom v.z.w." (culturele verenigingen te Boom)
v-274

de "Christelijke Centrale Cement Ceramiek Glas 
Steenbewerkers Boom" (vakbond te Boom)
v-275, v-290, v-294

de "Christelijke Centrale Cement Ceramiek Glas 
Steenbewerkers Niel" (vakbond te Niel)
v-290, v-295

de "Christen Jonge Strijders" (vakbond te Boom)
v-306

de "Christen Werkliedenbond" (vakbond te Boom)
v-301

de "Drankslijterij Elixir De Boerin" (bedrijven te Boom)
v-321

de "Firma Ford" (bedrijven te Antwerpen)
v-325

de "Harmonicaïsten Boom" (muziekverenigingen te Boom)
v-282, v-287

de "Heilig Hart Bond" (te Tollembeek)
v-269

de "Heilig-Hart kerk" (kerken te Boom)
v-359, v-360, v-367

de "Interieurwinkel Home Decoration" (winkel te Willebroek)
v-332, v-333

de "K.A.J.T."
v-339

de "KAJ Heilig Hart" (culturele verenigingen te Lier)
v-289, v-292

de "Katholieke Koninklijke Harmonie De Breydelzonen"
(muziekverenigingen te Terhagen)
v-269, v-288

de "Katholieke Vlaamse Toneelgilde" KVKT Harlekijn
(toneelverenigingen te Boom)
v-291, v-301

de "Koninklijke Katholieke Belgische Turn & Sportfederatie"
(sportverenigingen )
v-272

de "Koninklijke Katholieke Turnvrienden Voorwaerts"
(sportverenigingen te Boom)
v-271, v-306, v-310

de "Kristelijke Arbeiders Vrouwengilde" H.Hart Boom
(culturele verenigingen te Boom)

v-292

de "Kristelijke Metaalbewerkers Boom" (vakbond te Boom)
v-294

de "Kunstvrienden" (muziekverenigingen )
v-338

de "Likeurstokerij Rupel Elixir" (bedrijven te Boom)
v-321

de "Middelbare Jongensschool" (scholen te Boom)
v-270, v-276, v-299

de "N.V. Oorlogsinvalieden" (culturele verenigingen te Boom)
v-278

de "Nationale Strijdersbond afdeling Boom" (culturele 
verenigingen te Boom)
v-301

de "Nostra Vobis documentatiedienst" (bedrijven te Lint)
v-318

de "Onze-Lieve-Vrouwpresentatie" (scholen te Onze-Lieve-
Vrouwstraat)
v-365

de "Oud-Leerlingenbond RMS Niel" (culturele verenigingen te 
Niel)
v-280

de "Oud-Leerlingenbond" van de Rijksmiddelbare school
(culturele verenigingen te Boom)
v-270, v-308

de "Provinciale Technische School" (scholen te Beukenlaan)
v-309

de "Rijksmiddelbare meisjesschool" (scholen te Tuyaertsstraat)
v-305

de "Rupel Sportkring" (sportverenigingen te Boom)
v-301

de "Sint-Katharina-Gilde" (te 's-Gravenwezel)
v-267

de "Steenbakkerij "Landuydt" (bedrijven te Boom)
v-323

de "Tabakfabrikant De Chinees" (bedrijven te Boom)
v-321

de "Toneelkring Rupelgalm" (culturele verenigingen te Boom)
v-431, v-432

de "V.K.B.J." (Vrouwelijke Katholieke Burgerjeugd) (politieke 
verenigingen )
v-342

de "Vereniging Kiwanis" (culturele verenigingen te Boom)
v-315

de "Vereniging Rupelgouw (RUGO)" (culturele verenigingen te 
Boom)
v-366

de "VKAJ Heilig Hart" (culturele verenigingen te Boom)
v-273, v-281, v-293

de "VKAJ" (culturele verenigingen te Reet)
v-268, v-273

de "Werkliedenbond Terhagen" (vakbond te Terhagen)
v-279

de "Zaal Apollo"
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v-366

de "Zusters Clarissen" (religieuze orde te Boom)
v-368

het "ACW" Boom (vakbond te Boom)
v-292

het "Christelijk Syndicaat" (vakbond te Muizen)
v-268

het "Herdenkingscomité Hubert Mampaey" (culturele 
verenigingen te Boom)
v-301

het "Orkest The Derby Boys" (muziekverenigingen )
v-366

Register van trefwoorden

De dwaas der liefde (trefwoord)
v-202, v-208

De klucht van de gehangene (trefwoord)
v-192, v-201

De Wondervogel (trefwoord)
v-56, v-57

gemeentelijk museum (trefwoord)
v-314

Het nachtelijk avontuur van Harlekijn (trefwoord)
v-62, v-68, v-134

kerk (trefwoord)
v-359, v-360

kiwanis (trefwoord)
v-315

Kruisweg (trefwoord)
v-360

Lombaerts (trefwoord)
v-314, v-315

Maria Ommegang Mariaspel (trefwoord)
v-140, v-142, v-143, v-144, v-146, v-147, v-149, v-151, v-152, v-153, v-
154, v-155, v-156, v-157, v-158, v-159, v-160, v-161, v-165, v-166, v-167, 
v-168, v-170, v-171, v-172, v-173, v-174, v-175, v-176, v-177, v-178, v-
179

Mevrouw Pilatus (trefwoord)
v-190

Musea (trefwoord)
v-314

Oberbayern (trefwoord)
v-191, v-203

Parochie Heilig-Hart (trefwoord)
v-359, v-360

Plaza (trefwoord)
v-431, v-432

Robert Lombaerts (trefwoord)
v-265, v-314, v-315

Rupelgalm (trefwoord)
v-431, v-432

schilderij (trefwoord)
v-361

tentoonstelling (trefwoord)
v-314

Toneelstuk (trefwoord)
v-431, v-432
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