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VOORWOORD

De staf van ons Stadsmus, de actieve leden van onze vzw en zeker ook onze vrijwilligers
hebben het voorbije jaar weer niet op een inspanning gekeken. Dit jaarverslag is daar
het bewijs van: kleine en grote tentoonstellingen, publicaties, voordrachten,
publieksacties, het opstarten van een eigen website, Franstalige audiogidsen,
interessante aanwinsten en schenkingen, tot zelfs de aankoop van nieuwe stoelen voor
het Tuincafé…
Het Stadsmus mag gezien worden!
Helaas viel de publieke belangstelling wat tegen. Het is maar één van de vele cijfers,
maar het is wel een belangrijk cijfer. Er zijn voor die daling in onze statistische curve een
aantal redenen waar we niet onmiddellijk greep op hebben, maar het mag geen reden
zijn om de handen berustend in de schoot te leggen. We kunnen het beter bekijken als
een stimulans om te blijven proberen een vinger op de erfgoedpols van de Hasselaren te
houden en ons publiek nog beter te boeien. 2010, een zevende jaar, dient zich alvast
goed aan.
Met veel plezier schrijf ik ook dit jaar weer zeer gemeende woorden van dank aan
iedereen die heeft bijgedragen tot de bloeiende werking van ons museum. Hun
enthousiasme is gelukkig niet in cijfers te vatten.

Michel Ilsen,
Voorzitter vzw

Het Stadsmus

Karolien Mondelaers
Schepen van cultuur
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COLLECTIEVERWERVING

De museumcollectie werd uitgebreid met 95 voorwerpen waarvan 54 schenkingen, 32
aankopen, 1 vondst, 4 voorwerpen uit een legaat en 4 overdrachten.
Procedure
De werkgroep collectie en registratie onderzocht eerst elke mogelijke aanwinst en
formuleerde haar advies aan de raad van bestuur die besliste. Bij weigering van een
schenking gaf de werkgroep altijd advies aan de schenker over een mogelijk alternatief.
Enkele schenkingen werden zo overgedragen aan het stadsarchief.
Vergaderdata: 9 februari, 18 mei en 20 november.
Schenkingen
Van de vele schenkingen zijn er een paar vermeldenswaard:
o
o
o

vlag en vaandel van de harmonie van Runkst
enkele portretten van bestuurder Jef Arras
tegelpaneel uit een huis in Blankenberge (zie ook restauratie)

Fonds Alain-Urbain Smets
Dit jaar werd een belangrijk legaat verleend aan Het Stadsmus. De heer Alain Smets
heeft de intentie een legaat te vermaken aan de stad Hasselt. De jaarlijkse opbrengsten
zullen gebruikt worden om kunstwerken, bij voorkeur 18de en 19de-eeuwse schilderijen of
zilverwerk, aan te kopen voor de collectie van Het Stadsmus. De kunstwerken worden
gecatalogeerd onder de benaming ‘Fonds Alain-Urbain Smets’.
Bovendien schonk de heer Smets dit jaar al een aantal kunstwerken:
o een olieverfschilderij ‘De edelman’ van Abraham de Vries, 17de eeuw
o een olieverfschilderij ‘Zicht op oud Diepenbeek, 1964’ van Clement van
Campenhout
o een zilveren thee- en koffiekan met dienblad, Luikse stijl, begin 19de eeuw
Ook deze werken worden gecatalogeerd onder de benaming ‘Fonds Alain-Urbain Smets’
en zijn nu te bezichtigen in de zaal ‘Hasselt applaudisseert’.
Legaat Roex
Na jaren van juridische strijd zijn door de rechter de vier werken, die door mevrouw
Roex in haar testament aan het museum werden toegekend, ook daadwerkelijk aan het
museum geleverd. Het betreft:
o ‘De zandput’ van Dirk Baksteen;
o ‘Vaas met rozen’ van Bernard Toussaint;
o ‘Meisje met bloemenruikertje’ en ‘Meisje met hoofddoek’ van Charles Swyncop.

Het Stadsmus
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Aankopen
In 2009 is de collectie cartografie van het museum aanzienlijk verrijkt. Enerzijds werden
een aantal kaarten gekocht op de antiekbeurs in Hasselt, waaronder twee kaarten van
Nicolas de Visscher (1649-1702), tot dan ontbrekend in de collectie. Anderzijds werd een
uitgebreide collectie kaarten aangekocht door de vzw ‘Vrienden van het stadsmuseum’ op
een veiling van AEKO waaronder een kaart van Ortelius van het prinsbisdom Luik.
Daardoor hebben we nu de vier belangrijkste cartografen van de 16de eeuw in huis. Ook
werd een kaartje aangekocht over het grensconflict met Zonhoven. Met deze aankopen is
de collectie cartografie van het museum bijna volledig.
Ook de collectie prenten van Limburgse steden van Remacle Le Loup is, dankzij de
aankoop van de prent van Tongeren, nu volledig.
Alhoewel Godfried Guffens al goed vertegenwoordigd is in de collectie kocht het museum
het schilderij ‘Krantenlezeres met lorgnet’. Het onderwerp van het schilderij was de
grootste motivatie voor aankoop: lezende vrouwen zijn een zeldzaamheid in de
schilderkunst. Bovendien heeft het museum op dit moment vooral portretten en
religieuze werken van Guffens in het bezit.
De collectie munten werd vervolledigd met een leeuwengroot, geslagen door graaf
Diederik van Heinsberg, tot dan nog ontbrekend.
De Stad Hasselt kocht met haar aankoopbudget voor hedendaagse kunst een zilveren
schaal van edelsmid Ben Van Orshagen en een kunstwerk van Frederic Geurts.
Zilverprijs
De Stichting de Moffarts en Het Stadsmus slaan de handen in elkaar om een
driejaarlijkse prijs in het leven te roepen ten gunste van kunstenaars.
De Stichting de Moffarts stelt zich onder andere tot doel (jonge) kunstenaars te
ondersteunen. Het Stadsmus verzamelt en ontsluit Hasselts roerend erfgoed. Samen
hebben ze beslist een prijs te organiseren waarbij om de drie jaar een aanzienlijk bedrag
kan geschonken worden voor de realisatie van een kunstwerk dat de collectie van het
museum zal versterken. De Stichting stelt daarvoor de nodige financiële middelen ter
beschikking.
Om te passen in het verzamelbeleid van het stedelijke museum zal het kunstwerk een
band moeten hebben met Hasselt. Dat kan in de meest brede zin.
De modaliteiten van de prijs werden in 2009 uitgewerkt. De lancering van de prijs
gebeurt in 2010. Een jury van specialisten zal een laureaat aanduiden.
Omdat Het Stadsmus in zijn verzamelbeleid sterk de nadruk legt op Hasselts zilver zal de
eerste georganiseerde prijs zich richten tot zilversmeden.

Bibliotheek
De bibliotheek breidde uit met 35 publicaties, 18 door schenking en 17 door aankoop.

Het Stadsmus
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COLLECTIEBEHEER

Conservering
Na het vast stellen van sporen van houtworm werden het schilderij ‘Dief op het hekken’
van Stappers (Hasselt gelooft, 1986.0086.00) en het schild van de weversambacht
(Hasselt werkt, 1979.0229.00) behandeld door vrijwilligster Veerle Stinckens. Zij fixeerde
ook verfschilfers aan het middenpaneel van de standaard van de ‘Minerva’, geschilderd
door Guffens (Hasselt feest, 1979.0399.00) en aan het schilderij ‘Na de regen’ van
Wallaert (1979.0058.00).
Het baldakijn in Hasselt gelooft (1994.0004.00) werd door de eigen diensten
ondersteund met een plexiplaat zodat de stof met applicaties minder doorhangt. Het
vaandel van het broederschap in dezelfde ruimte (1994.0003.00) wordt nu liggend op
zuurvrij baalkatoen en afgeschermd met plexi tentoon gesteld.
Calamiteitenplan
De stedelijke musea schreven zich in voor het traject Preventie- en calamiteitenplannen
voor erfgoedbeherende instellingen in netwerkverband, georganiseerd door FARO en
PCCE en ondersteund door de Erfgoedcel Hasselt.
Het doel is om op het einde van het traject, voorzien in december 2010, te beschikken
over een overlegd en actueel calamiteitenplan voor de stedelijke musea en hun depot en
over een netwerk met veiligheidsdiensten en andere erfgoedorganisaties.
Hoofdcoördinator Ann Vandeput coördineert dit plan.
Restauratie
Het unieke fotokadertje in Hasseltse
keramiek (1991.0222.00) werd
gerestaureerd door Anne Lechat uit SaintMarc. Nadien werden een nieuwe rug en
ophangsysteem aangebracht door
Meylemans.
Dankzij de bemiddeling van de Vrienden
van de stadsgidsen uit Blankenberge en
de Vrienden Hasseltse Keramiek uit
Hasselt, werd een paneel in Hasseltse
keramiek gered uit de afbraak van een
huis aan de Swertslaan in Blankenberge.
Twee identieke panelen van een
vrouwenhoofd werden verwijderd door M. Nijenhuis. Eén paneel werd verworven door het
museum. Ondanks de zorg waarmee het paneel werd uitgebroken was een lichte
restauratie, eveneens door Nijenhuis, achteraf nog nodig.
Het vaandel van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia uit Kuringen, geschonken in 2008
(2008.0055.00), werd gerestaureerd door Kenny Damian. Het werd bovendien op een
verantwoorde wijze opgeborgen in een zuurvrije doos.
Registratie
Alle aanwinsten zijn, na aanvaarding door de raad van bestuur, digitaal geregistreerd
met foto.
Het museum heeft in 2009 veel tijd en energie ingezet op de verfijning van de
registratiegegevens in Adlib.
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•

•

Registrator Tessa Vanpaeschen
toetste elk trefwoord aan de Art
and Architecture Thesaurus (AAT)
(om verschillende collecties met
elkaar te verbinden en het
opzoeken mogelijk te maken is het
van belang dat iedereen dezelfde
trefwoorden gebruikt. De AAT is
een veel gebruikte standaard).
• De stad Hasselt ging akkoord om
als startbaner iemand van niveau
B aan te werven. Nikias Walravens
controleerde elk van de 6.922
records in Adlib.
Hij uniformiseerde de titels en vulde de beschrijving aan. Waar mogelijk vulde hij
gegevens aan in het veld vervaardiger, materiaal, afmetingen, techniek en
datering. Collectiestukken die in een boek uit de bibliotheek van Het Stadsmus
worden vermeld (met foto) of beschreven kregen bij het veld ‘Documentatie’ een
verwijzing naar deze publicatie. Ook foto’s werden waar mogelijk toegevoegd.
Baliemedewerkers voegden de standplaats, vermeld op de oude papieren fiches,
toe aan het digitale registratiesysteem.

Het resultaat van deze inspanning is tweeërlei:
• Selecties van collectie voor eigen werking of op aanvraag zijn vollediger en meer
overzichtelijk.
• De gegevens zijn voorbereid voor publicatie op Erfgoedplus.be.
In de toekomst wordt verder gewerkt aan het fotograferen of inscannen van zowat 2.000
collectiestukken waarvan nog geen afbeelding is. Ook de standplaats van de werken zal
worden gecontroleerd.
Erfgoedplus.be
In mei 2009 werd Erfgoedplus.be gelanceerd. Erfgoedplus.be is een nieuwe
(zoek)website voor cultureel erfgoed. De website brengt erfgoed in kaart voor het ruime
publiek en linkt de informatie onderling via de achterliggende databanken.
Van bij de start was Het Stadsmus, door het ter beschikking stellen van haar
geregistreerde collectie, betrokken bij de ontwikkeling van de database. Bij de lancering
kon het publiek de hele vaste opstelling online bekijken. Nadien werd dit aanbod
systematisch uitgebreid met records die door Nikias werden behandeld. Alleen de
collectiestukken waarvan de gegevens volledig en foto’s beschikbaar zijn online. Eind
2009 waren 4.328 records klaar voor publicatie. Daardoor leverde Het Stadsmus op dat
moment het grootste deel van de beschikbare gegevens op Erfgoedplus.
Bruiklenen
Uitzonderlijk en na akkoord van de bruikleengever werd de monstrans, begeleid door de
coördinator, in bruikleen gegeven voor filmopnames voor de ontsluiting van de abdijsite
Herkenrode.
Het heiligenbeeld van Sint-Gerardus van Brogne (2001.0508.00) kreeg een plaats in een
tentoonstelling over deze heilige ter gelegenheid van zijn 1050e verjaardag.
Informatie
De medewerkers van Het Stadsmus, in het bijzonder de collectieregistrator,
beantwoordden een 20-tal vragen van geïnteresseerden rond de collectie van het
museum of de geschiedenis van Hasselt.
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WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

HELIKON
Kunsthistoricus Zsuzsanna Böröcz rondde haar studie over Helikon af. Deze studie kreeg
zijn neerslag in een publicatie en twee tentoonstelllingen (Helikon, intens en divers, p.
10).

VIRGA-JESSE
Het onderzoek over de zevenjaarlijkse feesten in de Euregio Maas-Rijn, gefinancierd door
de erfgoedcellen van Hasselt, Sint-Truiden en Tongeren werd door Gert Gielis eind
december afgerond. Het onderzoeksrapport ligt ter beschikking bij de erfgoedcellen en in
de bibliotheek van Het Stadsmus.
Dit rapport zal worden verwerkt tot een publicatie.

HASSELT AAN ZEE
Bestuurder Jo Rombouts doet onderzoek naar de figuratie van de zee in de kunst van
Hasselaren. Dit onderzoek leidt naar een tentoonstelling in 2012.

Het Stadsmus
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PRESENTEREN EN INFORMEREN

STADSMUST, MICHEL ILSEN
1 februari tot 27 september
Het Stadsmus bezit heel wat beeldende kunst. De schaal van het museum laat niet toe
deze kunst permanent aan het publiek te laten zien. Met de reeks Stadsmust toont het
museum jaarlijks een selectie uit die beeldende kunst. Een Hasselaar trekt het depot in
en richt zijn eigen kunstkamer in. De eerste Hasselaar aan zet was Michel Ilsen,
voorzitter van de vzw Stadsmuseum Hasselt.
Michel Ilsen: “Ik maakte een zeer eigenzinnige keuze uit de beeldende kunst zoals
die tijdens de voorbije eeuw in Hasselt gemaakt en beleefd werd. De echte
doorbraak van wat, ook nu nog, als moderne kunst geldt, kwam er pas na 1950.
Door omstandigheden miste Limburg de aansluiting bij allerlei boeiende
kunststromingen die elders al ruim een halve eeuw furore maakten. Zo zien we dat
tot na de tweede wereldoorlog talentvolle kunstenaars meestal niet verder
geraakten dan landschappen met hoevetjes, pittoreske stadsgezichten en
geflatteerde portretten. Slechts een enkeling, zoals Paul Hermans die in Brussel
studeerde, liep voorop en scheen vertrouwd met het expressionisme. Het was
wachten op het kantelmoment: de tentoonstelling De Mijn in 1951. Hier traden
jonge kunstenaars als Pierre Cox voor het eerst in de belangstelling van het grotere
publiek. Tien jaar later volgde de oprichting van de kunstgroep Helikon. Limburg en
Hasselt hadden eindelijk de aansluiting gemaakt met de rest van de wereld.”

HELIKON, INTENS EN DIVERS
17 november 2009 tot 20 januari 2010
Na meer dan twee jaar voorbereiding rondde het project Helikon af met een
dubbeltentoonstelling in Het Stadsmus en het Cultureel Centrum. Het Stadsmus
presenteerde werken van zes Limburgse kunstenaars en toonde welke rol Helikon
speelde in het Hasseltse en Limburgse kunstleven. In het Cultuurcentrum van Hasselt
worden gelijktijdig werken getoond die in de jaren zestig door de galerij werden
geëxposeerd.
Het onderzoek van
Zsuzsanna Böröcz werd
uitgegeven in een mooi
vormgegeven
publicatie.
Op de opening waren
vrijwal alle nog in leven
zijnde spelers van
Helikon aanwezig. Het
Helikonensemble, de
voortzetting van het
Helikonkwartet uit de
jaren zestig, luisterde
de opening op.
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De erfgoedcel realiseerde een DVD met opgenomen fragmenten van de nog in leven
zijnde Helikonleden.
Het Stadsmus organiseerde een succesvolle lezingenreeks:
19 november 2009 - Helikon, galerij en kunstenaars, door dr. Zsuzsanna Böröcz.
26 november 2009 - Een eeuw beeldende kunst in Limburg, door Ludo Raskin
3 december 2009 - Rol van de galeries, verleden, heden en toekomst, door Adriaan
Raemdonck, galerie De Zwarte Panter, voorzitter Bup en Feaga
De tentoonstelling lokte een 700-tal bezoekers.

TUINCAFE-PROJECTEN
In het Tuincafé krijgen Hasseltse verenigingen een platform of wordt collectie getoond in
functie van de actualiteit. De toegang is vrij zodat het aantal bezoekers moeilijk te
registreren valt. De aangehaalde bezoekerscijfers zijn dus altijd een minimum.
Hasselt in Beweging
1 februari tot 26 april
In opdracht van Het Stadsmus trok kunstfotograaf Maarten Vanvolsem Hasselt in. Hij
creëerde enkele ritmische foto’s die ver weg staan van de snapshots die foto’s meestal
zijn. Hij slaagt er in, mits een speciale techniek, tijdsverloop en beweging in zijn beelden
te brengen.
Het Stadsmus kocht twee foto’s en stelde die, samen met de andere opnames tentoon.
Memories
1 tot 27 mei
In samenwerking met lerarenopleidingen plastische opvoeding van de KHLim en de PHL.
Voor het zevende jaar op rij vond het tentoonstellingsproject ‘Museumwerk’ plaats,
ditmaal in Het Stadsmus met kunstwerken van een 60-tal studenten.
De studenten lieten zich dit jaar inspireren door het thema ‘memories’ of herinneringen.
De collectie van Het Stadsmus bestaat uit historische voorwerpen waaraan herinneringen
kleven: foto’s van de Virga Jessestoet, een vaas in keramiek, een uithangbord. Deze
voorwerpen roepen herinneringen op bij de bezoekers. Uiteraard zijn die niet voor alle
bezoekers hetzelfde…
Dit inspireerde de studenten om in hun eigen herinneringen of in het collectieve
geheugen te duiken. De studenten gaan elk op hun eigen manier om met hun
herinneringen. In dit proces werden ze intensief begeleid door hun docenten, kunstenaar
Jean-Marie Bytebier en het museumpersoneel.
Dit resulteerde in een gevarieerd aanbod van kunstwerken, die toch met elkaar verweven
waren door herinneringen.
Zowat 70 leerlingen stelden tentoon. In totaal bezochten 222 sympathisanten de
tentoonstelling.

Het Stadsmus
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Hasselt in archieven
30 mei tot 28 juni
De voorziene tentoonstelling over 150 jaar Academie (nu verplaatst naar 2013) werd
vervangen door een selectie van archiefstukken besproken in de Archievengids Hasselt,
uitgegeven door de erfgoedcel Hasselt. Het ging om stukken die betrekking hebben op
Hasselt of een van de deelgemeenten en die bewaard worden in het Stadsarchief Hasselt,
het Rijksarchief te Hasselt, de Provinciale Bibliotheek Limburg, Collectie Limburgensia en
het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed.
Dit initiatief zal de komende jaren bestendigd worden in een samenwerking met het
Rijksarchief van Hasselt dat jaarlijks in het Tuincafé een eigen selectie van
archiefstukken zal tonen.
Deze expo trok een 50-tal liefhebbers aan.
De piot in het stadsbeeld
2 oktober tot 1 november
in samenwerking met Ons Elfde.
De tentoonstelling De Piot in het straatbeeld nam je mee in het Hasseltse straatbeeld van
vóór 1978, toen de militairen nog deel uitmaakten van de stad. Cafés, handelszaken en
cinema's waren ingesteld op bezoek van de militairen. Reclame werd soms helemaal op
hen afgestemd. Thuisblijvers kregen de mooiste 'lievekens'-kaarten van hun geliefden in
Hasselt. Vandaag herinneren monumenten en straatnamen in heel Hasselt nog aan de
aanwezigheid van de piot in Hasselt. Sporen van deze aanwezigheid waren op de
tentoonstelling te zien.
De erfgoedcel gaf een postkaartenreeks uit met tot nu toe onuitgegeven foto’s van het
Elfde Linieregement. Daarbij werd gekozen voor de aanwezigheid van de soldaten en
officieren in het straatbeeld. Daaronder een foto uit de collectie van Het Stadsmus
(1979.0276.00) met een piot in de Maastrichterstraat.
Ons Elfde gaf een speciale postzegel uit.
Naast het Hessels Ouër, dat over het soldatenleven ging, organiseerde Ons Elfde nog
twee lezingen:
Donderdag 8 oktober, 20 uur: René Vanstreels en Willy Claes spraken over muziek en
het militaire leven in Hasselt en speelden ook stukjes.
Donderdag 29 oktober, 20 uur: Willy&Willy (Willy Theunis en Willy De Greeve) geven een
ludieke lezing over het soldatenleven in Hasselt.
Zowat 120 Hasselaren bezochten de tentoonstelling.
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PUBLIEKSACTIES
Het Stadsmus schittert
Op 1 februari 2009 opende Het Stadsmus haar deuren
met twee nieuwe tentoonstellingen: Stadsmust: Michel
Ilsen en Hasselt in beweging. Daarnaast werd de
vernieuwde zaal “Hasselt werkt”, met meer Hasselts
zilver en Hasseltse klokken, aan de bezoeker voorgesteld.
Een primeur was de nieuw verworven zeldzame 19deeeuwse klok van Michel Geraets. Verder was de vaste
opstelling ook verrijkt met enkele aanwinsten.

De opening werd kracht bijgezet door een
expertisenamiddag in het Tuincafé van 13 tot 17 uur, met
de nadruk op zilver en klokken. Iedereen kon die dag
interessante erfgoedstukken laten onderzoeken door
experten Jo Rombouts, Jef Arras, Walter en Kris Scheelen
en Wim Nys van het Sterckshof. Er waren heel wat
Hasseltse klokken en Hasselts zilver bij.
61 bezoekers.

Word Erfgoedkoning(in)!
In samenwerking met de Erfgoedcel Hasselt
Het project Wordt Erfgoedkoning(in) liep vertraging op. Gouverneur Reynders
aanvaardde om het boegbeeld te worden van de campagne. Die wordt pas opgestart in
het voorjaar van 2010.
Hessels Ouë.r
Via een dialectquiz, een muziekvoordracht of een moppennamiddag in ‘t (H)essels,
probeert Het Stadsmus op een ludieke manier het Hasselts dialect onder de aandacht te
houden.
26 april, 28 juni, 27 september en 29 november.
261 toehoorders.
Louis Roppe vereeuwigd in Het Stadsmus
In Het Stadsmus staan de bustes van àlle burgemeesters die de stad sinds 1830
bestuurd hebben en definitief uit de politiek verdwenen zijn. Sinds 6 juni heeft ook Louis
Roppe junior, burgemeester van Hasselt van 1989 tot en met 1995, zijn verdiende plaats
in deze galerij.
111 aanwezigen.
Alice Louis
Op zondag 8 november blikte de 80-jarige ‘kwieke’ Alice Louis samen met moderator
Gerard Van Mulken in het Tuincafé van Het Stadsmus terug op haar 60-jarige
toneelcarrière. Het werd een namiddag met veel emotionele en nostalgische momenten
… en dat alles in het ‘Hessels’.
127 personen.
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Muscadet
Elke zondag in juli en augustus om 11.00 uur in het Tuincafé.
In totaal genoten 750 bezoekers van de voorstellingen.
Stedelijke beiaardconcerten
In samenwerking met de dienst cultuur van de stad Hasselt.
Elke maandag tussen 28 juni en 30 augustus. Vrijwilligers van het museum hielen voor
de concerten het museum open. De beiaardiers leidden de bezoekers rond.
Bruikleengevers
Op 18 september werden de bruikleengevers, schenkers en leden van de vzw
uitgenodigd voor een exclusieve rondleiding in Stadsmust met Michel Ilsen als gids. Ook
de kunstenaars van de gepresenteerde kunst werden uitgenodigd.
74 uitgenodigden reageerden positief.
Jeneverfeesten
Zaterdag 17 en zondag 18 oktober
Deelname aan de jeneverfeesten georganiseerd door de dienst cultuur van de stad
Hasselt
Optreden van het Hasseltse Operettegezelschap in de tuin van het museum.
Het museum had dat weekend 1056 bezoekers.
Internationale Exlibris ruildag
Zaterdag 14 november
55 aanwezigen
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EDUCATIEVE WERKING

Luistergids
Sinds maart 2009 is de luistergids ook beschikbaar in het Frans.
Educatieve museumspelen
Ondanks de hoge kwaliteit van de spelen en de uitgebreide informatie naar de scholen
toe werden de programma’s nauwelijks geboekt. Daarom begon een groepje studenten
(Leen Heijsters, Clara Mathues en Gregory Roosenboom) van de lerarenopleiding aan de
VUB in september 2009 voor het vak museumdidactiek aan een onderzoek naar de
museumspelen. Volgens hun eerste bevindingen ligt de lage opkomst niet aan de
museumspelen zelf, noch aan de gevoerde communicatie. De spelen zijn volgens hen
kwalitatief genoeg om opnieuw een intense communicatie op te starten. Hun onderzoek
zal volledig afgerond zijn in mei 2010.
-

Op zoek naar de Langeman – 39 lln.
Het geheim van de Troubadour – 188 lln.
Klas bouwt Hasselt – 33 lln.
Dood en begraven – 25 lln.

Cultuurschakels
In het kader van Dynamo3, een nieuwe campagne rond cultuur op school van CANON
Cultuurcel en Klasse, is Het Stadsmus cultuurschakel geworden. Met deze campagne
willen ze leerlingen laten kennismaken met cultuur in zijn ideale context, bijvoorbeeld in
het museum. Dit stuit in de praktijk vaak op een mobiliteitsprobleem. Daarom focust de
Dynamo3-campagne op gratis streekvervoer met bussen van De Lijn voor klassen naar
cultuurschakels: dit zijn culturele instellingen in de wijde schoolomgeving die zich
opwerpen als knooppunten van cultuureducatie. Het Stadsmus is een knooppunt en mag
zich vanaf nu dus ook ‘cultuurschakel’ noemen. Voortaan zullen scholen die zich voor de
Dynamo3-campagne inschrijven het vervoer van en naar Het Stadsmus gratis krijgen.
Kunst en Erfgoed in de Kijker
In deze reeks belicht een specialist een collectiestuk uit de verzameling of een
interessant Hasselts erfgoedstuk dat zich buiten het museum bevindt, in de stad, bij een
vereniging of een particulier. Waar mogelijk wordt aangesloten bij de actualiteit of
activiteiten in de stad.
14 februari

Het Stadsmus

Thomas Morren schildert de familie van Elsrack, Dr. Willy Ceyssens
collectiestukken: portretten Arnold & Maria van Elsrack (inv.nrs.
2003.0233.00 en 2003.0234.00)
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11 april

Een Hasseltse klok met internationale allures, Walter Scheelen, bvba
Veilingen Aeko
collectiestuk: skeletklok, M. Geraets, 1820 (inv.nr. 2008.0054.00)

13 juni

Martin Van Wordragen: Een Hasseltse expressionist, Cees Clijsen
collectiestukken: Schilderijen ‘Appeltjesdans’ en ‘Spelenden’, Martin Van
Wordragen, 1987 (inv.nrs. 1987.0252.00 en 1987.0253.00)
(geen tekst)

12 sept.

Verborgen opgravingen in hartje Hasselt. Het Bonnefantenklooster herleeft,
Petra Driesen, archeoloog
collectiestuk: lot van 2475 archeologische vondsten opgegraven op de site
van Belgacom in de Paardsdemerstraat in Hasselt, najaar 2007 (inv.nr.
2009.0022.00)

14 nov.

Pierre Cox (1915-1974) en het hellenisme, Zsuzsanna Böröcz,
kunsthistoricus
collectiestuk:schilderij ‘Sprong over de stier’, Pierre Cox, ca. 1960 (inv.nr.
1991.0024.00)

157 geïnteresseerden.
Kinderstadswandeling ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’, luisterroute door Hasselt
Samen met het Literair Museum, de Erfgoedcel Hasselt en de dienst Toerisme Hasselt
ontwikkelt Het Stadsmus een stadswandeling voor kinderen van 8 tot 12 jaar. De
kinderen volgen een route door Hasselt, met een mp3-speler op hun hoofd. Jeugdauteurs
Ed Franck en Kolet Janssen schreven een aantal verhalen over Hasseltse gebouwen,
standbeelden e.d. voor deze route. De verhalen zullen ingelezen worden door Warre
Borgmans en Ianka Fleerackers. De kinderstadswandeling zal klaar zijn tegen juni 2010.
Het mussenkussen
Het mussenkussen, het kinderparcours van Het Stadsmus, kent een blijvend succes.
151 rugzakken dwaalden door het museum met enthousiaste kinderen.
Vlieg Feest!
Cultuurnet Vlaanderen organiseerde van 01/07 tot 31/08/2009 de zomeractie ‘Vlieg
feest’. In Het Stadsmus konden kinderen van 6 tot 9 Vliegs verjaardagsfeestje helpen
organiseren aan de hand van allerlei opdrachten. Kinderen van 10 tot 12 gingen samen
met Vlieg op zoek naar de verschillende Hasseltse feesten.
Er namen 20 kinderen deel aan Vlieg feest in Het Stadsmus.
Erfgoedmodule i.s.m. de Xios-Hogeschool
De Xios-Hogeschool werkte samen met Het Stadsmus en de erfgoedcel Hasselt een
erfgoedmodule uit voor de studenten (derdejaars) van de lerarenopleidingen lager en
secundair onderwijs. Tijdens het academiejaar 2008-2009 werkten zij rond het thema
Virga Jesse. In het voorjaar van 2009 kregen de studenten enkele inleidende sessies,
waaronder een sessie in Het Stadsmus. Tijdens deze sessie kregen zij een rondleiding
rond het thema ‘geloof in Hasselt’ en een overzicht van het educatieve aanbod van het
museum.
Daarna ontwierpen de studenten een aantal lesbrieven. Voor hun research konden ze
onder andere in Het Stadsmus terecht. In enkele van de lesbrieven kwamen Het
Stadsmus of de educatieve spelen ook aan bod.

Het Stadsmus

16

Jaarverslag 2009

EETiKET-label voor Het Stadsmus

EETiKET is een project over eetcultuur voor alle jonge kinderen in Vlaanderen en Brussel,
zowel thuis, in het restaurant als op school. Kinderen laten genieten van eetcultuur,
smaakbeleving en tafelmanieren vormen de kern van EETiKET.
EETiKET breidde zijn werking uit naar musea en museumrestaurants en -cafés. Met
ingang van de Week van de Smaak (12-22 november 2009) zet EETiKET gedurende een
heel jaar de museumrestaurants en –cafés in de kijker. Dertig musea die kinderen warm
en welkom onthalen in zowel het museum als het museumrestaurant of –café, krijgen
het kindvriendelijke EETiKET-label toegekend. Het Stadsmus en zijn Tuincafé werden
hiervoor geselecteerd.
In het Tuincafé draait alles rond de typische Hasseltse speculaas. Tijdens de Week van de
Smaak konden leerlingen van het lager onderwijs speculaas bakken in Het Stadsmus
onder leiding van de leerlingen van de Bakkerijschool Hasselt. Kinderen met gezinnen
kunnen het hele jaar lang proeven van de lekkere Hasseltse speculaas met het
arrangement Supermus. Een lekkere en leuke uitstap in Het Stadsmus voor het hele
gezin. Vanaf 12 november 2009.
Een avondje stappen met een BV
Op donderdag 19 maart namen vijf bekende Vlamingen maar liefst 100 enthousiaste
jongeren mee op een culturele tocht door Hasselt. Ze bezochten er onder andere de
kathedraal, Het Stadsmus en het Oude Kerkhof en werden verwend met allerlei speciale
en originele attracties en de nodige hapjes en drankjes. Op het einde van de avond
kwamen alle groepen samen voor een fijn slotfeest in het KC België.
In het spoor van Eline De Munck kregen de jongeren in de beiaardtoren een modern
concert van Jan Verheyen. Op het Oud Kerkhof kregen ze een voordracht van gedichten
en verhalen over de dood. Avondje stappen werd georganiseerd door CJP. In Het
Stadsmus werden ze onderhouden door Monique Cox hen in het Hessels entertainde.
Nadien zorgde buiten een vuurspuwer voor sfeer.

Het Stadsmus
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Kijken met de ogen van een kleuter
Inspiratiedagen rond kleuterwerking in musea
Voor kleuters is het museum een vreemde
wereld met weinig herkenbare dingen. Als je
kleuters ontvangt in je museum, komt het
erop aan aansluiting te vinden bij hun
leefwereld. Maar hoe doe je dat? Tijdens de
studiedag ‘Kijken met de ogen van een
kleuter’ op 4 september in Het Stadsmus
kregen 30 museummedewerkers uit het hele
land hierop een antwoord.
Karel Moons van de Veerman, een educatieve
organisatie, begeleidde de
museummedewerkers. In de voormiddag
doken ze in de wondere wereld van kleuters.
Aan de hand van concrete opdrachten leerden
ze hoe kleuters naar een museum kijken en welke voorwerpen ze wel en niet zien.
Bovendien kregen de museummedewerkers een theoretisch kader om het denken en
doen van de kleuter te plaatsen. Tijdens het tweede deel van de dag vertaalden de
medewerkers hun nieuwe inzichten naar hun eigen museum, zodat ze met concrete
ideeën rond werken met kleuters naar huis gingen. Een inspiratievolle dag, ook voor de
educatieve medewerker van de Hasseltse stedelijke musea.

Het Stadsmus
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PROMOTIE

Nieuwjaarskaart
Samen met het Nationaal Jenevermuseum en het Modemuseum Hasselt verstuurde Het
Stadsmus begin 2009 - net als in 2008 - een 'nieuwjaarskaart' naar de leden en
sympathisanten van de drie musea, de erkende musea en de Hasseltse verenigingen.
Naast de beste wensen voor het nieuwe jaar stonden op de kaart ook de belangrijkste
items van het jaarprogramma 2009 van de drie musea.
E-zine Het Stadsmus
In 2009 werden 10 e-zine’s verstuurd. In de e-zine worden evenementen en activiteiten
aangekondigd. Door een update van het informaticasysteem van de website van de stad
werkte de e-zine niet meer naar behoren. Daarom werd beslist voorlopig te stoppen met
het verzenden van digitale nieuwsbrieven tot de nieuwe website beschikbaar is.
Advertenties
 Toeristische Attracties en Musea van België (1/4 pag.): 1.040 euro
 Touristram Hasselt: 937,75 euro
 Dagtoerisme Limburg (1/1 pag.): 1.200 euro
 Specifiek voor de tentoonstelling over Helikon werden advertenties geplaatst in:
 Knack, regionaal stadsdossier Hasselt van 5 november 2009, 1/4 advertentie: 389
euro.
 (H)art, 2 x 1/8 advertentie (12 november & 3 december 2009): 681 euro
Belangrijkste kortingsacties
 NMBS dagtrip: gratis luistergids
 DAL: gratis luistergids
 vtbKultuur en VAB: gratis luistergids
 Combiticket Hasselt: kop koffie, als ze kiezen voor Het Stadsmus en historische
stadswandeling
Folders en affiches
Educatieve en recreatieve brochures
In mei verschenen de brochures ‘Educatief en recreatief aanbod voor scholen 2009-2010’
in drie versies, namelijk voor kleuter-, lager en middelbaar onderwijs. Deze brochures
bundelen het educatief aanbod voor het onderwijs van diverse culturele actoren uit
Hasselt, waaronder ook Het Stadsmus. In deze publicaties wordt niet enkel het cultureel
aanbod voor scholen verzameld, maar ook het sportief en recreatief aanbod. De
productie en verdeling gebeurden via de stedelijke dienst voor cultuur.
Tentoonstellingen
Voor de tentoonstelling Helikon: intens en divers werden 700 affiches en 17.000 folders
gedrukt en verspreid. De verspreiding gebeurde via mailings naar socio-culturele groepen
in Limburg, naar de toeristische kantoren in Limburg en naar een selectie van
kunstgalerijen in Vlaanderen.
Bovendien werd de folder gedurende twee maanden via het distributienetwerk van
Aeolus verspreid op 100 culturele locaties in Vlaanderen. De folder werd meegestuurd
met het tijdschrift Openbaar Kunstbezit Vlaanderen (nummer oktober 2009) naar hun
abonnees in Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg.
De affiches voor de tentoonstelling werden in Hasselt gedurende 2 weken (eind
november, begin december) geafficheerd via het systeem van outdoor publikaders.
Nieuwsbrieven
Museumnieuws, de nieuwsbrief van de stedelijke musea, werd in 2009 vier keer
uitgegeven. In elk nummer vindt de lezer achtergrondinformatie bij de tentoonstellingen
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en de op stapel staande activiteiten, een blik achter de schermen van de museumwerking
en een overzichtelijke activiteitenagenda.
Daarnaast kreeg het museum ook in het stedelijk informatieblad De Nieuwe Hasselaar en
het UiT Magazine, het vrijetijdsmagazine van Hasselt ruimschoots de gelegenheid zijn
werking en activiteiten voor te stellen en te promoten bij de Hasseltse bevolking.
Website
De webpagina's – bereikbaar via de url's www.hasselt.be en www.hetstadsmus.be –
blijven operationeel. De activiteiten van het museum worden toegelicht en voortdurend
bijgewerkt.
In de tweede helft van 2009 werd achter de schermen volop gewerkt aan een eigen
website, met een eigen look en feel. Begin 2010 is deze website (www.hetstadsmus.be)
operationeel.
Beurzen
Cultuurmarkt Antwerpen
Het Stadsmus had samen met het Nationaal Jenevermuseum en het Modemuseum
Hasselt een stand op de Cultuurmarkt in Antwerpen op zondag 30 augustus.
Cultuurbeurs Hasselt
Het Stadsmus was samen met de andere stedelijke musea en de dienst cultuur en
toerisme aanwezig op de Hasseltse Cultuurbeurs in het Cultuurcentrum Hasselt op
zaterdag 5 en zondag 6 september.
Aanwezigheid in de pers
Persberichten, verstuurd naar aanleiding van de tijdelijke tentoonstelling en andere
activiteiten genereerden tal van artikels, televisie- of radio-opname.
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BEZOEKERSCIJFERS

2009
Het Stadsmus
individuele bezoekers
kinderen -12j
groepen volwassenen
schoolgroepen
Totaal

51
43
58
23
25
53
68
15
17
19
8
380

44

17
39
53

34
33
13

41

32
33
33

1

68
268
8
106

524

1

139

subtotaal

43
50

schoolgroep

152
459
104
49
163
316
135
264
1865

44

43
237

7
85
265
931
147
698
264
1275
550
1522
203
1214
190
1084
238
1174
335
1233
1058
2322
191
1562
232
937
3680 14037

10891
381
2004
761
14037

13
4

320
96

6
1

149
22

Wallonië
Nederland
Duitsland

10

253

totaal

78

1865

Het Stadsmus

groep volwassenen
9
6

kinderen -12j

35
60

inidividuele
bezoekers

186
37

Het Stadsmus herkomst groepen
volwassenen
aantal
aantal
groepen
personen
Limburg
44
1025
waarvan uit Hasselt
31
752
Antwerpen
Oost-Vlaanderen
VlaamsBrabant/Brussel
West-Vlaanderen

Tuincafé

schoolgroep

78
341
405
936
671
424
705
786
652
789
936
382
7105

Beiaardmuseum
groep volwassenen

januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
Totaal

kinderen -12j

inidividuele
bezoekers
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scholen
aantal
aantal
groepen
personen
26
524
25
501

26

524
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Beiaardmuseum herkomst
groepen

Limburg
waarvan uit Hasselt

volwassenen
aantal
aantal
groepen
personen
4
80
4
80

Antwerpen
Oost-Vlaanderen
VlaamsBrabant/Brussel
West-Vlaanderen

1

19

1
1

23
17

7

139

scholen
aantal
aantal
groepen
personen
10
237
6
138

Wallonië
Nederland
Duitsland
totaal

10

237

Duiding bij bezoekerscijfers
o

o

Het aantal bezoekers in 2009 lag beduidend lager dan de vorige jaren. Dit is
gedeeltelijk toe te schrijven aan het feit dat het stedelijk museum niet kon
participeren aan de succesvolle projecten De smaak van de Keyser en SuperStories.
Anderzijds lijkt het dat kunsttentoonstellingen (Stadsmust, Helikon) minder bezoekers
aanspreken dan meer algemene thema’s.
Uit de analyse van de herkomst van de groepen blijkt merkwaardig genoeg nog altijd
dat het aandeel bezoekers uit andere provincies groter is dan bezoekers uit de
provincie Limburg buiten Hasselt. Het bereiken van de inwoners uit de 30km zone
buiten Hasselt blijft dus een aandachtspunt.
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BEHEER VAN HET MUSEUM ALS BEDRIJF

Bestuursorganen
Het Stadsmus is een stedelijke instelling die in de uitvoering van zijn basisfuncties
ondersteund wordt door de vzw Stadsmuseum Hasselt. Het stadsbestuur en de vzw
legden de afspraken en de verantwoordelijkheden in een overeenkomst vast. Deze
overeenkomst regelt ook de samenstelling van de overkoepelende stuurgroep die de
geïntegreerde stedelijke visie en de samenwerking bewaakt.
In het stedelijk organogram valt Het Stadsmus onder de afdeling cultuur, toerisme,
musea, archief en erfgoed (CTMAE).
Stuurgroep
De stuurgroep vergaderde op 15 juni.
Samenstelling
Namens het stadsbestuur
Herman Reynders, burgemeester
Jean-Paul Houben, stadssecretaris
Lieve Pollet, schepen van cultuur en toerisme
Namens de vzw’s
Patrick Reygel, voorzitter vzw Nationaal Jenevermuseum
Michel Ilsen, voorzitter vzw Stadsmuseum Hasselt
Stijn Helsen, voorzitter vzw Stedelijk Modemuseum
Hugo Dufour, secretaris vzw Nationaal Jenevermuseum
John Martens, secretaris vzw Stadsmuseum Hasselt
Eliane Defosse, secretaris – ondervoorzitter vzw Stedelijk Modemuseum
Namens de musea
Ann Vandeput, hoofdcoördinator Stedelijke Musea
Davy Jacobs, coördinator Nationaal Jenevermuseum
Ann Delbeke, coördinator Het Stadsmus
Kenneth Ramaekers, coördinator Modemuseum
Namens de afdeling
Jean-Pierre Swerts, cultuurbeleidcoördinator
Algemene vergadering
De vzw Stadsmuseum Hasselt telt 111 leden. 29 leden waren aanwezig op de Algemene
Vergadering van 29 maart 2009. Op de bijeenkomst werden de leden op de hoogte
gebracht van de stand van zaken en van de toekomstplannen. Aan alle statutaire
verplichtingen werd voldaan.
Raad van Bestuur
Samenstelling:
Michel Ilsen (voorzitter), Yvan Kooken (penningmeester), John Martens (secretaris), Jef
Arras, Rik Ghysen, Livin Kellens, Françoise Philippron, Jo Rombouts, Jean-Marie Vanden
Branden, Anja Vanderhoydonck (inactief), Ivan Wolfs
De raad van bestuur vergaderde op 2/3, 10/6, 7/9, en 7/12.
Dagelijks bestuur
Het Dagelijks Bestuur staat in voor de beleidsuitvoering van het museum.
Samenstelling:
Michel Ilsen (voorzitter), Yvan Kooken (penningmeester) en Ann Delbeke (coördinator).
Vergaderdata: 29/1, 26/2, 26/3, 10/6, 25/6, 29/9 en 26/11.
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Werkgroepen
De werkgroepen functioneren als creatieve en inhoudelijke denktanks, als platform van
deskundigen - museummedewerkers en vrijwillige medewerkers - die adviserend
optreden en in bepaalde gevallen taken uitvoeren. We onderscheiden vaste werkgroepen
en ad hoc projectwerkgroepen.
Collectiebeheer en Registratie
Deze werkgroep adviseert de raad van bestuur en ondersteunt het museumpersoneel bij
uitbouw en registratie, ontsluiting en presentatie van de museumcollectie.
Samenstelling: Jef Arras (historicus en bestuurder), Veerle Stinckens (restauratrice
schilderijen en polychrome beelden), Françoise Libert-Philippron (kunsthistorica en
bestuurslid), Myriam Lipkens (voormalig coördinator museum Stellingwerff-Waerdenhof),
Ann Delbeke (coördinator Het Stadsmus) en Tessa Vanpaeschen (registrator Het
Stadsmus).
Vergaderdata: : 9 februari, 18 mei en 20 november.
Programmering
Deze werkgroep adviseert de raad van bestuur en ondersteunt het museumpersoneel bij
de programmering en de inhoudelijke uitwerking van tentoonstellingen.
Samenstelling: Jo Rombouts, John Martens, Michel Ilsen, Ann Delbeke, Lieve Pollet, JeanPierre Swerts, Ann Vandeput, Joanie Dehullu.
Vergaderdata: 03/04 en 06/07
Stuurgroep zevenjaarlijke ommegangen (ad hoc)
B. Beenkens (dagelijks bestuur Stichting Graf van Sint Servaas), Ann Delbeke
(coördinator Het Stadsmus), Gert Gielis (KADOC), Hilde Hendricx (hoofd dienst Toerisme
Sint-Truiden), Michel Ilsen (voorzitter vzw Stadsmuseum Hasselt), Hanne Indekeu
(Erfgoedcel Hasselt), John Martens (bestuurder vzw Stadsmuseum Hasselt en
afgevaardigde Virga-Jessecomité Hasselt), Fritz Mennens (dagelijks bestuur Stichting
Graf van Sint Servaas), Lieve Opsteyns (Erfgoedcel Sint-Truiden), Lieve Pollet (schepen
van cultuur Hasselt), Jean-Pierre Swerts (cultuurcoördinator Hasselt), Ann Vandeput
(hoofdcoördinator Stedelijke musea Hasselt), Luc Vints (KADOC), Georges Willemaerts
(Voorzitter Kroningsfeesten Tongeren).
Bijeenkomst: 3 maart
Stuurgroep Helikon (ad hoc)
Zsuzsanna Böröcz (onderzoeker), Joanie Dehullu (stafmedewerker publiekswerking), Ann
Delbeke, Hanne Indekeu (Erfgoedcel Hasselt), René Geladé (directeur CCH), Lieve Pollet
(schepen van cultuur), Jean-Pierre Swerts (cultuurbeleidscoördinator), Ann Vandeput
(hoofdcoördinator).
Werkgroep tentoonstelling Het zevende jaar
Gert Gielis (onderzoeker), Ann Vandeput (hoofdcoördinator), Ann Delbeke (coördinator),
John Martens (bestuurslid, lid Virga Jessecomité), Geert Souvereyns, Hanne Indekeu
(Erfgoedcel).
Personeel
Vast personeelsbestand
Hoofdcoördinator
Coördinator
Registrator
Suppoost
Onthaalbedienden

Het Stadsmus

Ann Vandeput, voltijds
Ann Delbeke, voltijds
Tessa Vanpaeschen, voltijds - gesco
Johan Knuts, deeltijds (80%)
(1/5 ouderschapsverlof vanaf 01/10/09)
Lieve Bouchet, deeltijds (50%) – gesco
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Bieke Verjans, voltijds – gesco
loopbaanonderbreking (02/03/09-30/09/09)
Yamuna Opdekamp, deeltijds (50%) – gesco
(02/02/09 -12/04/09)
Jochen Vanbeckevoort, deeltijds (50%) – gesco
(02/02/09 – 01/10/09)
Yakoubi Karima, deeltijds (50%) – gesco
(06/07/09 – 01/10/09)
Wendy Van Der Heyden (50%) – gesco
(vanaf 14/04/09)
Starbaner
Nikias Walravens, voltijds – contract bepaalde duur
(05/02/09 – 04/02/10)
Administratieve medewerkers Ellen Venken, voltijds - gesco
Stafmedewerkers
publiekswerking
Joanie Dehullu, deeltijds (80%) (voor 25%)
educatieve werking
Joke Smets, voltijds (25%)
Personele versterking
Het museum deed geregeld rechtstreeks een beroep op Annemie America, de fotograaf
van de afdeling cultuur, toerisme, musea en archief, voor opnamen ten behoeve van de
registratie, publiekswerking en promotie.
Een groot deel van de promotie van het museum gebeurde door Toerisme Hasselt, waar
ook de boekingen en administratie van geleide bezoeken gecentraliseerd worden.
Technische en andere onderhoudswerken gebeurden door de stad Hasselt, ofwel in eigen
regie ofwel via onderhoudscontracten.
Het museum beschikte over een 5-tal vrijwilligers.
Werkbezoeken, cursussen, studiedagen en lezingen
Basisregistratie en –documentatie, Brussel, 13 januari (Tessa)
De nieuwe huisstijl, 16 april (Ellen, Tessa)
PowerPoint, 17 april (Ann)
Excel-kennismaking, 21 april (Lieve)
Studiedag Bij-buurten op het Kiel, 11 mei (Ann)
Tips en tricks voor Windows, 9 juni (Ann)
De hemel in tegenlicht/Stadsvisioenen, Mechelen, 16 juni (Ann)
Durven loslaten, reflectie op cultureel erfgoedfora, FARO, 29 juni (Ann)
Welkomdag, 10 juli (Wendy)
Erfgoed 2.0 Herkenrode, 2 september (Ann)
Kijken met de ogen van een kleuter. Hasselt, 4 september (Joke)
Inspiratiedag iDiscover, Tongeren op 26 oktober (Ann V., Joke)
Studiedag Museummm, studiedag over kinderen, musea en eten, Brussel op 12
november (Joke)
10 in 2010 (Cultuurnet Vlaanderen) op 12 november (Joanie)
Onthaalopleiding, 16 november (Wendy)
Prisma workshop Bokrijk, veld- en toekomstanalyse cultureel erfgoed, 16 december
(Ann)

Externe relaties
In 2009 was de vzw en/of het museum lid van volgende verenigingen:
Dagtoerisme Limburg vzw
Toeristische Attracties vzw
Vlaamse Museumvereniging (individueel lidmaatschap van de coördinator en de
stafmedewerkers)
vzw Verzamelaars Unie Hasseltse Keramiek

Het Stadsmus
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Vertegenwoordigingsopdrachten
Dagtoerisme Limburg vzw. De coördinator en de stafmedewerker publiekswerking zijn lid
van de algemene vergadering. Sinds november 2003 zetelt de stafmedewerker
publiekswerking in de raad van bestuur in plaats van het hoofd van de afdeling cultuur,
toerisme, musea en archief.
De stafmedewerker educatie zetelde in de denktank ‘erfgoededucatie’- hoger onderwijs,
ingericht door de Vlaamse Gemeenschap.
De coördinator en de voorzitter van de vzw zijn lid van de Stedelijke Erfgoedraad.
De voorzitter van de vzw is tevens voorzitter van die raad.
De coördinator is lid van de Stedelijke Kunstenraad.
Een ondervoorzitter van de vzw is lid van de Stedelijke Socio-Culturele Raad.
Via één of meerdere bestuurders en/of de coördinator is het museum ook
vertegenwoordigd in de Geschiedkundige Studiekring Hasselt, de kerkfabriek SintQuintinus & Onze-Lieve-Vrouw, de Koninklijke Maatschappij van Muziek en Rhetorica De
Roode Roos, het Koninklijk Hasselts Leesgezelschap, de Academie voor de Geschiedenis
van de Edelsmeedkunst in België.
Financieel verslag
Projectsubsidies
Het museum diende bij de Vlaamse Gemeenschap een aanvraag in tot het bekomen van
projectsubsidies voor ‘De zevende hemel’. Partners zijn de erfgoedcellen Hasselt, SintTruiden en Tongeren en het Virga Jessecomité
Het Stadsmus (77102)
Ontvangsten – prestaties (EG 60)
4.720,00 €
Ontvangsten – overdrachten (EG 61) 53.183,37 €
Uitgaven – personeelskosten (EG 70) 301.716,06 €
Uitgaven – werkingskosten (EG 71) 121.109,69 €
Ontvangsten – investeringen (EG 81)
700,00 €
Uitgaven – Investeringen (EG 91)
34.370,09 €
Ontvangsten
Uitgaven

58.603,37 €
457.195,84 €

Depot stedelijke musea (77100)
Uitgaven – werkingskosten (EG 71)
Investeringen (EG 91)

10.211,93 €
8.510,59 €

Uitgaven

18.722,52 €

Staf stedelijke musea (77104)
Ontvangsten – prestaties (EG 60)
483,96 €
Uitgaven – personeelskosten (EG 70) 162.529,93 €
Uitgaven – werkingskosten (EG 71)
1.547,22 €
Ontvangsten
Uitgaven

Het Stadsmus

483,96 €
164.077,15 €
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vzw Stedelijk museum Hasselt
Balans per 31 december 2009
A. Activa
I.
II.
III.
VIII.
IX.
X.

Materiële vaste activa
Voorraden
Vorderingen op ten hoogste 1 jaar
Termijndeposito’s
Liquide middelen
Overlopende rekeningen

5.857,52
3.105,21
1.044.82
10.064,51
30.087,94
404,73

Totaal:
B. Passiva
V.
IX.

50.564,73

Overgedragen winst
Schulden op ten hoogste 1 jaar
Winst

46.949,07
750,18
2.865,48

Totaal:

50.564,73

Resultatenrekening per 31 december 2009
A. Kosten
1. Aankopen
2. Diensten en diverse goederen
3. Personeelskosten
4. Afschrijvingen
5. Andere bedrijfskosten
6. Financiële kosten
7. Belastingen op het resultaat
34,65

11.988,41
7.080,61
677,60
870,34
876,65
132,08

Totaal:
B. Opbrengsten
1. Verkopen
2. Tickets en lidgelden
2. Giften
3. Andere uitbatingopbrengsten
4. Financiële opbrengsten

18.297,40
3.914,00
950,00
1.128,30
236,12
Totaal:

C. Over te dragen resultaat
1. Resultaat van het boekjaar
2. Resultaat van vorig boekjaar

24.525,82

2.865,48
46.949,07
Totaal:

Het Stadsmus

21.660,34

27

49.814,55

Jaarverslag 2009

Bijlage: actieplan 2010 (zie ook voor aanvullingen en wijzigingen www.hetstadsmus.be)

Stadsmust: Lieve Pollet
Tentoonstelling
Van 6 februari 2 mei 2010
In 2009 startte Michel Ilsen de reeks Stadsmust. Voor deze tweede editie is Lieve Pollet,
tot voor kort schepen voor cultuur van Hasselt, aan zet. Zij richt haar persoonlijke
schatkamer in
Zo formuleert ze het zelf:
“Mijn invalshoek is ‘herkenning’. Dat wat je het meeste aanspreekt in kunst is dat waarin
je jezelf herkent: een gevoel, een idee, kleuren die je van in je kindertijd vergezellen…
Ik heb voor Stadsmust gekozen voor die werken waarin ik mijzelf en mijn herinneringen
herken. Ik kijk als het ware in de spiegel en zie dan mezelf als het product van mijn
voorouders, ouders en familie. Het resultaat is een verzameling heel diverse objecten,
van portretten en landschappen tot kleine gebruiksvoorwerpen. Ik hoop dat de bezoekers
met mij in de spiegel kijken. Ik ben zelf geen kunstenaar, maar door mijn selectie hoop
ik vorm te geven aan de inzichten die ik in mijn leven verworven heb. Ik hoop dat de
herkenning daarvan anderen een goed gevoel heeft.”

Kunst en Erfgoed in de Kijker
Voordracht
13 februari, 15.00u
Onderwerp: De tsaar van Bulgarije op bezoek in Kiewit
Spreker: Karin De Greeve
Op 15 juli zal het precies 100 jaar geleden zijn dat de tsaar van Bulgarije, Ferdinand von
Saksen Coburg een bezoek bracht aan het vliegveld Kiewit. Een wereldprimeur die zelfs
de buitenlandse pers haalde. Van dat bezoek maakten Hasseltse fotografen Auguste en
Célestin Blanckart een fotoreportage. De meeste van die foto’s zijn bewaard in het
Archief van het Koninklijk Paleis in Brussel, maar ook Het Stadsmus heeft een zestal
exemplaren in zijn collectie.

Alfons Jeurissen, schrijver van Limburgse verhalen
Project in het Tuincafé
Van 13 maart tot 4 april 2010
"De zwaluwen zwirrelden eenparig, in woelende kringelingen, hoog de lucht in."
In de periode dat Ernest Claes met zijn literaire werk hoge toppen scheerde, schreef
Hasselaar Alfons Jeurissen deze prachtige zin. Hij werd geboren in 1874, werkte eerst als
ambtenaar bij de belastingen in Hasselt en werd daarna benoemd als douanebeambte. In
die hoedanigheid trok hij vaak alleen rond en had hij tijd om te schrijven. De Limburgse
heide was zijn grootste inspiratiebron. Zijn werken vertellen hoe de Kempense bevolking
begin jaren 1890 leefde en werkte, hoe ze zich kleedde en wat hun gewoontes waren.
Het oeuvre van Jeurissen is vrij beperkt. De laatste jaren van zijn leven publiceerde hij
niets meer. Na Wereldoorlog I kreeg hij een woekerende longtering. Hij stierf in 1925,
slechts 51 jaar oud.
De tentoonstelling laat onder meer brieven en manuscripten van Alfons Jeurissen zien
bewaard in het AMVC-Letterenhuis (Antwerpen) en originele uitgaven van zijn boeken. Je
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kan er ook luisteren naar zijn verhalen. Deze verhalen werden door Tino Bijnens bewerkt
naar hedendaags taalgebruik.

Kunst en Erfgoed in de Kijker
Voordracht
10 april, 15.00u
Onderwerp: Het huis Pax op de Grote Markt
Spreker: Ann Delbeke
In de jaren 1930 gaapte er een groot gat in de zuidkant van de Grote Markt. Waarom?
En hoe kwam het huidige gebouw tot stand? Een boeiend verhaal over stadsvernieuwing
waarover de ideeën erg tijdsgebonden zijn. Aanleiding zijn drie ontwerpen voor het
gebouw Pax ingediend door architect Ritzen voor de architectuurwedstrijd die door de
stad werd uitgeschreven.

De Langeman
Project in het Tuincafé
Van 11 april tot 25 april 2010
De Langeman wordt dit jaar 200 jaar. Om de zeven jaar verschijnt hij in het stadsbeeld
tijdens de Virga Jessefeesten en deelt dan soep uit. De oorsprong van de soepbedeling
en het feit dat de Langeman gedurende zeven jaar binnenblijft, is niet gekend.
Michel Ilsen onderzocht de stadsrekeningen en andere archiefbronnen op zoek naar de
oorsprong van een traditie. Op welk historisch gegeven is deze traditie gebaseerd, en in
welke mate is er bij gefantaseerd? Een historische foto- en filmtentoonstelling toont hoe
de Langeman en de soepbedeling de afgelopen 200 jaar steeds opnieuw een feestelijke
gebeurtenis waren.

Hessels Ouë.r
zondag 25 april, 27 juni, 26 september en 28 november, 15.00u
Locatie: Tuincafé - gratis toegang

Het zevende jaar
Tentoonstelling
Van 5 juni tot 29 augustus 2010
In augustus trekt de Virga Jesse processie weer door de straten van Hasselt. Dit gebeurt
slechts eens in de zeven jaar. Die eigenschap delen de Virga Jessefeesten met
gelijkaardige feestelijkheden in Tongeren (Kroningsfeesten), Sint-Truiden (Trudofeesten),
Huy (Septennales), Maastricht en Susteren (Heiligdomsvaart) en Aken (Heiligtumsfahrt).
Aan dat rijtje kunnen nog verschillende – al dan niet verdwenen – feesten worden
toegevoegd.
De merkwaardigheid van een zevenjaarlijks ritme wijst op een onderling verband. De
wortels van dit levende erfgoed zijn tweeledig: enerzijds de heiligdomsvaarttraditie,
anderzijds de traditie van de zevenjaarlijkse mariale processies.
Deze conclusies werden geformuleerd door Gert Gielis als onderzoeker van het KADOC in
opdracht van de Limburgse erfgoedcellen van Hasselt, Sint-Truiden en Tongeren. Het

Het Stadsmus

29

Jaarverslag 2009

Stadsmus vertaalt ze naar een boeiende tentoonstelling met voorwerpen uit alle
betrokken steden.

Kunst en Erfgoed in de Kijker
Voordracht
12 juni, 15.00u
Onderwerp: De Virga Jessebasiliek in 1850
Spreker: Jef Arras
In 1860 maakte Charles Hoolans een lithografie van het interieur van de Virga
Jessebasiliek. Hoe zag de kerk er toen uit? En vooral hoe werd het Virga Jessebeeld toen
opgesteld?

Muscadet
Elke zondag in juli en augustus, 11.00u
Locatie: Tuincafé

Operettegezelschap 80 jaar
Project in het Tuincafé
Van 4 tot 26 september 2010
In 2010 viert het Koninklijk Hasselts Operettegezelschap (KHOG) zijn 80-jarig jubileum.
Bij die gelegenheid stellen zij in Het Stadsmus een overzichtstentoonstelling samen van
eigen toneelmaquettes en foto’s.

Kunst en Erfgoed in de Kijker
Voordracht
11 september, 15.00u
Onderwerp: De Heecrabbers stellen tentoon
Spreker: Jo Rombouts
Tussen 1932 en 1934 maakte Bob Gérard drie handgeschilderde affiches voor
tentoonstellingen van de kunstenaarsgroep de Heecrabbers. Aanleiding voor Jo Rombouts
om deze kunstenaar en de kunstenaarsgroep te belichten.

Kleurboel
Tentoonstelling
Van 3 oktober tot 17 november 2010
Sus de mus woont in een museum. Om het museum wat kleurrijker te maken, nodigde
hij kunstenaars uit. Deze tekenaars maakten prentenboeken voor kinderen. Sus wil ze
graag aan jou laten zien. Wandel en kijk mee met Sus. Help jij hem daarna om de
állermooiste prent te kiezen?
Het Stadsmus stelt werken ten toon van kinderboekillustratoren. Zij werden geselecteerd
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uit de deelnemers aan de tweejaarlijkse internationale illustratorenwedstrijd Key Colours.
Omdat kinderboeken vooral door kinderen gelezen worden, is Kleurboel een interactieve
tentoonstelling op kindermaat. Kinderen kunnen niet alleen de illustraties bekijken, maar
ook naar de verhalen luisteren of zelf een eigen illustratie maken. Levensgrote figuren,
leesstoelen, prenten op kinderhoogte en een kleurrijke aankleding maken dit een
verrassende én kindvriendelijke tentoonstelling, waarin de prenten tot leven komen. De
kinderen krijgen bovendien nog de kans om hun favoriete illustratie te kiezen.
Voor kinderen van 3 tot 8 jaar.

Kunst en Erfgoed in de Kijker
Voordracht
13 november, 15.00u
Onderwerp: Doods- en bidprentjes
Spreker: Mieke Strauven, stadsarchivaris
Wie het woord doods- of bidprentje hoort, denkt automatisch aan de dood en verdriet.
Deze prentjes zijn dan ook een belangrijk medium om de herinnering aan een dierbare
overledene levend te houden. Vaak zijn ze van een ongekende schoonheid. Maar hoe is
het fenomeen van de bidprentjes ontstaan? Hoe raakte het verspreid? Wat zijn de
kenmerken ervan en hoe veranderde de vormgeving doorheen de jaren? Welke functie
en betekenis hadden ze? Mieke Strauven, stadsarchivaris, zoemt aan de hand van
concrete voorbeelden uit de collectie van het stadsarchief in op alle aspecten van de
bidprentjes.

Doods- en bidprentjes
Project in het Tuincafé
Van 26 november 2010 tot 9 januari 2010
Iedereen is vertrouwd met doods- en bidprentjes. Heel wat mensen verzamelen ze zelfs.
Eén van die mensen was pastoor Pasquasy. Zijn collectie is een recente aanwinst van het
Stadsarchief en bevat heel wat verborgen schatten. Deze prentjes, in de 17de -19de
eeuw voorbehouden aan de elite maar vanaf de 20ste eeuw verspreid over alle lagen van
de bevolking, zijn vaak van een ongekende schoonheid. Ze volgden ook de
modeverschijnselen van hun tijd.
Deze tentoonstelling gunt de bezoeker een blik op de rijkdom van de gebruikte
vormgeving en de symboliek. Stukken uit de collectie Pasquasy worden samen met
andere stukken uit het Stadsarchief en Het Stadsmus getoond, met aandacht voor de
doodsprentjes van bekende Hasselaren.
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