
C.F.J.H. Hengst (1865-1921) 

Voluit heette deze Boxmeerse burgemeester Clement François Joseph Hubert 

Hengst. Gezegend met al deze voornamen was hij niet zeker niet uniek. Vader 

Hengst had zelf al drie voornamen, te weten Johannes Babtista Josephus. Hij is 

46 jaar burgemeester geweest 

van Boxmeer en kreeg in totaal 

met zijn elkaar opvolgende twee 

vrouwen, tien kinderen.  

Samen met zijn eerste vrouw 

Cornelia Anna Hendrika Huberta 

de Kesschietre van Havre kreeg 

hij 6 kinderen. Van deze kinderen 

overleefden alleen Antonius 

Johannes Alphonsus Maria 

Franciscus Hubertus en Antonius Johannes Jacobus Alphonsus Maria 

Hubertus het een aanzienlijk stuk langer dan de levenloze status, 

waarin de overige vier kinderen werden geboren. Hun moeder 

C.A.H.H. de Kesschietre van Havre, overleed te Boxmeer op 

woensdag 29 december 1852, des morgens om 5 uur, vrijwel 

tegelijkertijd met, om 5 uur en 5 minuten, hun levenloos geboren 

laatste gezamenlijke kind. 

 

Op dinsdag 5 september 1854 trouwt vader J.B.J. Hengst te Maastricht voor de tweede keer met Ida Paulina 

Hubertina Tielens. Hun daarop volgende gezamenlijke inspanningen hadden nog 4 kinderen tot gevolg, die allemaal 

in leven zijn gebleven. Het aan kinderen geven van meer dan slechts één enkele voornaam was uiteraard niet 

uitsluitend aan de notabelen voor behouden. Vader Hengst en 

moeder Hengst-Tielens lijken er toch heel bewust voor gekozen 

te hebben om hun vier kinderen bij elkaar 20 voornamen te 

geven, waarvan Clement François Joseph Hubert er zodoende 

al vier voor zijn rekening neemt. 

Deze markante persoonlijkheid werd in Boxmeer geboren op 5 

april 1865. Hij werd op die woensdag om drie uur des 

namiddags geboren, ten ‘zijnen woonhuize staande wijk B aan 

de Elzen’. Vader Johannes Babtista Josephus Hengst was toen 

47 jaar jong en moeder Ida Paulina Hubertina Tielens 37. 

Clement Hengst vond zijn ware liefde en trouwde met haar, ze 

heette Maria Gertrudis Wittkampf, in Boxmeer op din(g)sdag 8 

oktober 1889. 

Als je destijds wilde trouwen was je, voorafgaand aan de 

huwelijksdatum als aankomende echtelieden, verplicht officiële 

documenten te kunnen overhandigen aan de ambtenaar van de 

burgerlijken stand. Daaruit moest ondubbelzinnig blijken dat je 

was wie je was en zei te zijn. Deze uittreksels verkreeg je dan 

weer bij de verantwoordelijke instanties in de gemeenten waar 



je werd geboren of waar ouders of schoonouders of voorouders waren overleden. Als manspersoon diende je 

daarenboven ook nog gedocumenteerd aan te kunnen tonen dat je of je dienstplicht bij de Nationale Militie al had 

volbracht, danwel dat je uitgeloot was. Een andere manier om niet te hoeven voldoen aan de dienstplicht –van een 

jaartje of zes- bestond eruit dat je aantoonbaar ‘gekrenkte vermogen’ had. Een erkend arts moest dan schriftelijk 

verklaren dat je ‘gek’ was. Van nóg een optie kon Clement Hengst gebruik maken. Hij werd uitgeloot vanwege 

broederdienst: 

 

Afgaande op de berichtgeving in de diverse couranten van die tijd wordt Clement Hengst benoemd om 

burgemeester van Boxmeer te worden per 17 mei 1890. Een functie die telkens herbenoemd diende te worden en 

zulks geschiedde dan ook in de vele opvolgende jaren dat Clement Hengst aaneengesloten burgervader is geweest 

van Boxmeer. 

Het burgemeestersvak was trouwens niet het enige waar Clement 

Hengst zijn tanden in kon, wilde en moest zetten. Hij was per 

1894 ook lid van de commissie van aanslag voor de 

Bedrijfsbelasting. Ook maakte hij deel uit van de Brabantse 

Provinciale Staten en deze functie was, net als het burgemeester 

zijn, onderhevig aan periodieke af- en aantredingen.    

In 1900 viel hem, een maand na zijn 35e verjaardag, de bijzondere 

eer te beurt om het erekruis ‘Bene Merenti’ (L.) te mogen 

ontvangen van de Paus. Clement Hengst was –ook- lid van het 

hoofdcomité voor de Wereldhulde. 

Een speciale onderscheiding, die slechts te beurt viel aan 

‘personen die minimaal 35 jaar oud zijn en zich minstens 10 jaar 

langdurig op geringe, doch opvallend verdienstelijke wijze in 

lokaal verband inzetten voor Kerk en samenleving’.  



In 1901 ontving hij ook nog het ‘pro Ecclesia et Pontifice’-kruis (R.) voor dezelfde verdiensten. 

De ‘Wereldhulde” toegelicht: (De Nieuwe Tilburgsche Courant, d.d. 8 maart 1900): 

 

In 1904 wordt Clement Hengst voorzitter van het Boxmeers comité der Katholieke Sociale Actie. Noem deze 

organisatie de rudimentaire grondleggers van de arbeiders- en vakbonden. Met als oogmerk om gezamenlijk te 

streven naar verbetering van arbeidsomstandigheden en het verwerven van ook rechten en niet alleen maar slecht 

betaalde plichten. 

In 1905 wordt Clement Hengst ook benoemd tot lid van de Voogdijraad in het arrondissement ’s Hertogenbosch.  

Tijdens de 5de vergadering van de Eerste  Kamer, op 7 november 1900, wordt het volgende daarover aan de orde 
gesteld: 
 



 
 
*) De voogdijraad is later over gegaan in de raad voor de kinderbescherming. 

In januari 1906 wordt in Boxmeer, net als in heel Nederland, een comité gevormd tot het inzamelen van giften ten 

behoeve van noodlijdende (Joodse) geloofsgenoten in Rusland. Clement Hengst is wederom lid van dit comité. 

De kranten schrijven er in 1906 het volgende over: 

Het Rotterdamsch nieuwsblad van 12-04 1906: Het Nieuw Israelietisch weekblad van 16-02-1906: 

 

Ook de vrouw van Clement Hengst laat zich niet onbetuigd en in augustus 1906 wordt ze correspondente te 

Boxmeer van de vereniging tot Bescherming van Meisjes, Bisdom ’s Hertogenbosch. 



 

*) (Meisjes-)Schoolfoto uit 1907. 

In mei 1915 viert de heer C.F.J.H. Hengst zijn 25-jarig ambtsjubileum, zie de foto bij aanvang van dit artikel. In 

verband met de tijdsomstandigheden (de 1e Wereldoorlog) waren er geen openbare feesten.  

De Tilburgsche courant van 6-12-1918 meldt de lezers en lezeressen dat Dhr. C.J. Hengst, burgemeester van 

Boxmeer en lid der Provinciale Staten voor Noord-Brabant, zich niet herkiesbaar stelt. 

Toch wordt hij bij Koninklijk Besluit op 11 mei 1920 opnieuw benoemd als Boxmeers burgemeester. 

Echter, op 28 november 1921 overlijdt deze bijzondere en opvallende persoon, ook weer te Boxmeer. Zijn 

echtgenote Maria Getrudis Wittkampf overlijdt aldaar op 17 november 1943. 

 



                      

 

 



In de courant ‘Het vaderland’ wordt op 30-11-1921 zeer bondig gemeld: 

 

Het Burgemeester Hengst plein in hartje Boxmeer dankt haar naam aan één van deze burgemeesters.  

Welke is niet bekend. 

 

Terug komend op het grote aantal voornamen die vader en moeder(s) Hengst hun kinderen toe bedeelden. Een 

broer (zoon van de eerste vrouw van vader J.B.J. Hengst) van Clement François Joseph Hubert Hengst is (1869-1870) 

burgemeester van Dreumel (Gld.) geweest. Deze broer kreeg de voornamen Antonius Johannes Jacobus Alphonsus 

Maria Hubertus Hengst. (Boxmeer:20-08-1842 / Cuijk en St. Agatha:17-08-1893). 

Een tweede broer (zoon van de eerste vrouw van vader J.B.J. Hengst) werd Antonius Johannes Alphonsus Maria 

Franciscus Hubertus genoemd. Hij overleed 252 dagen na zijn geboorte. (Boxmeer:01-08-1841 / Boxmeer:09-04-

1842). 

Een derde  broer, van dezelfde moeder als Clement Hengst, heette Ferdinandus Augustus Josephus Alphonsus 

Hubertus Hengst. (Boxmeer:03-07-1859 / Uden:25-04-1927). Hij is heel lang kantonrechter geweest in Veghel. Hier 

tijdens zijn 25-jarig ambtsjubileum. 



 

Tenslotte waren er nog twee zussen, eveneens van dezelfde moeder als van Clement Hengst. Zij heetten Anna 

Maria Josephina Alphonsina Hubertina (Boxmeer:29-04-1857 / Boxmeer:16-10-1900) en Amelia Maria Josephina 

Hubertina Constantia Victoria (Maastricht:07-12-1861 / Boxmeer:31-05-1887). 
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