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VOORWOORD

Het was een mooi jaar en het was zeker ook een druk jaar. Om de zeven jaar een piek in
de bezoekerscijfers is niet abnormaal in Hasselt. De collega’s van de andere stedelijke
musea en van andere culturele instellingen in de stad kennen dat verschijnsel eveneens.
Maar ons Stadsmus scheerde in 2010 toch wel erg hoge toppen. Dat was te danken aan
de speciale tentoonstelling en de publicatie over de traditie van zevenjaarlijkse mariale
feesten in de Euregio, maar ook aan de zeer vele succesvolle nevenactiviteiten. In dit
jaarverslag leest u alle verdere bijzonderheden.
Ook de ‘gewone’ museumwerking –verwerving, behoud, studie en publiekswerking rond
de collectie- ging gestaag verder en, wat niet onbelangrijk is, onze vzw staat er intussen
financieel beter voor dan ooit.
Voor dat alles gaat mijn grote dank eens te meer en zeer gemeend naar de staf van Het
Stadsmus. Ondanks nogal wat personeelsverloop hebben ze wonderen gedaan. Ook dank
aan de actieve leden van onze vzw, aan de vrienden in de raad van bestuur, aan het
stadbestuur en zeker aan de vrijwilligers die ruim hebben bijgedragen tot de bloei van
ons dierbare museum.

Michel Ilsen,
Voorzitter vzw

Het Stadsmus

Karolien Mondelaers
Schepen van cultuur
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COLLECTIEVERWERVING

De museumcollectie werd uitgebreid met 53 voorwerpen waarvan 38 schenkingen, 14
aankopen (3 door de dienst cultuur, 3 door de vzw en 7 door het museum/stad) en 1
overdracht.
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: 26 februari, 21 mei, 18 augustus en 24 november.
Schenkingen
Van de vele schenkingen zijn er een paar
vermeldenswaard:
o

o
o

Collectie documenten van het
Broederschap van het H.
Sacrament
Een uithangteken van een
beenhouwerij, begin 20ste eeuw
Het kunstwerk ‘Ingewikkeld’ van
Frieda Sorber.

Aankopen
De aankopen zijn in 2010 beperkt gebleven. Een deel van het budget van 2010 wordt
overgeheveld naar 2011.
Bij AEKO werd een klok gekocht van klokkenmaker Joseph Mathieu Thonissen (2e helft
18e eeuw). Deze klokkenmaker was nog niet vertegenwoordigd in de collectie.
De Stad Hasselt kocht met haar aankoopbudget voor hedendaagse kunst een zilveren
kunstwerk van edelsmid David Huycke.
Het museum werd op de hoogte gebracht van de verkoop van een belangrijk en uniek
stuk Hasselts zilver, nl. een zilveren tafelfontein of driekraantjeskan uit ca. 1760 van de
Hasseltse edelsmid Arnold II Cleersnyders. Het aangeboden exemplaar is de enige
tafelfontein die uit Hasselt bekend is en zelfs de enige van de Goede Steden van het
Prinsbisdom Luik.
Het museum probeerde via verschillende kanalen de nodige fondsen te verwerven voor
een eventuele aankoop. We wachten op dit moment nog op een antwoord van de Koning
Boudewijnstichting voor eventuele financiering.
Overdracht
De 19de-eeuwse kalkstenen tafel uit de Hasseltse vismijn die in de tuin van het Begijnhof
stond, is verhuisd naar de tuin van Het Stadsmus. De provincie heeft daarbij ook het
eigendomsrecht overgedragen aan de Stad Hasselt. Omdat het onderstel te zeer was
aangetast is de tafel voor een deel gerestaureerd met nieuwe elementen.
De maquette van het dubbelpand Stellingwerff-Waerdenhof werd overgebracht van
architect Van Meer naar het depot.
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Zilverprijs
De Stichting de Moffarts en de vzw Vrienden van het stadsmuseum werkten verder aan
het uitwerken van een reglement voor een zilverprijs. Het reglement en de overeenkomst
tussen de beide verenigingen werden goedgekeurd door de vzw Vrienden van het
stadsmuseum. We wachten nog op goedkeuring van de Stichting de Moffarts.

Het Stadsmus
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COLLECTIEBEHEER

Calamiteitenplan
De stedelijke musea nemen deel aan 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 februari 2011, te beschikken over
een overlegd en actueel calamiteitenplan voor de stedelijke musea en hun depot en over
een netwerk met veiligheidsdiensten en andere erfgoedorganisaties.
De firma Optimit, die het traject begeleidt voerde op 8 april in Het Stadsmus een
nulmeting uit. Op basis van de resultaten hiervan wordt een calamiteitenplan voorbereid
dat begin 2011 gefinaliseerd wordt.
Hoofdcoördinator Ann Vandeput coördineert dit plan.
Restauratie
In opdracht van de Roode Roos werd de Langeman dit
jaar gerestaureerd door Inge Leys.

Registratie
Alle aanwinsten zijn, na aanvaarding door de raad van bestuur, digitaal geregistreerd
met foto.
Dankzij onze aanwezigheid op Erfgoedplus.be is een deel van onze collectie nu ook
raadpleegbaar via de Europese databank Europeana (www.europeana.eu).
Registrator Tessa Vanpaeschen controleerde de standplaats van collectiestukken in de
administratieve ruimtes van de stadsdiensten.
Bruiklenen
Breekbaar Verleden (21/03/2010-25/04/2010, CC Maasmechelen) en Breekbaar
Verleden: een reizende tentoonstelling (20/06/2010-15/06/2011): reiscamera van
Blanckart (1985.0399.00).
Genk door Schildersogen. Landschapsschilders in de Limburgse Kempen 1850-1950
(28/09/2010-05/12/2010, C-Mine Genk): schilderij Herfst in Bokrijk van Djef Anten
(1979.0002.00) en schilderij Fin d’ hiver. Marais de Genck van Charles Theunissen
(1979.0068.00).
75 jaar Orde van Advocaten Balie Hasselt (03/09/2010-30/09/2010, Gerechtshof
Havermarkt Hasselt): 8 portretten van Hasseltse advocaten uit de collectie.
Informatie
De medewerkers van Het Stadsmus, in het bijzonder de collectieregistrator,
beantwoordden meer dan 80 vragen van geïnteresseerden rond de collectie van het
museum of de geschiedenis van Hasselt. Het museum speelt daardoor een steeds
belangrijkere rol als kennis- en informatiecentrum over de geschiedenis van Hasselt.

Het Stadsmus

7

Jaarverslag 2010

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

VIRGA JESSE
Het onderzoeksrapport over de zevenjaarlijkse feesten in de Euregio Maas-Rijn, dat door
Gert Gielis eind december 2009 werd afgerond, is bewerkt door Karin De Greeve en
verschenen bij Uitgeverij Peeters onder de titel Het zevende jaar. Processies in de regio
Maas-Rijn (ISBN 978-90-815-5430-5). Verkoopprijs: 24 euro.

HASSELT AAN ZEE
Bestuurder Jo Rombouts zette zijn onderzoek naar de figuratie van de zee in de kunst
van Hasselaren verder. Dit onderzoek leidt naar een tentoonstelling in 2011. Naar
aanleiding hiervan werd in oktober 2010 een oproep gelanceerd naar de Hasselaren of zij
in het bezit zijn van vakantiefoto’s van de Belgische kust uit de jaren 1930 en van de
Franse, Italiaanse of Spaanse Riviera uit de jaren 1960. Of van een schilderij, aquarel of
tekening met de zee als inspiratie en gemaakt door een Hasseltse kunstenaar uit de
20ste eeuw. Deze oproep kreeg talrijke reacties op basis waarvan het onderzoek kan
verfijnd worden. De werken komen ook in aanmerking voor de tentoonstelling.

CONFLICT HASSELT-ZONHOVEN
In 2011 is het 200 jaar geleden dat een eeuwenlang grensconflict tussen Hasselt en
Zonhoven werd beslecht. Over dit conflict is veel geschreven, maar steeds vanuit een
eenzijdig perspectief. Het Stadsmus wil graag komen tot een historisch kritische synthese
van het conflict met aandacht voor de economische en geopolitieke context. Naast
literatuuronderzoek zal er ook nieuw bronnenonderzoek nodig zijn. In samenwerking met
de Erfgoedcel Hasselt werd een onderzoeker aangeworven voor 6 maanden. Historicus
Ward Segers startte in november met zijn onderzoek. Het onderzoek moet resulteren in
een tentoonstelling en in een publieksproject in samenwerking met de gemeente
Zonhoven.

HASSELTSE CANON
Het Stadsmus heeft zich bereid verklaard om, samen met de Koninklijke Geschied- en
Oudheidkundige Kring van Hasselt (KGOKH) en de Erfgoedcel Hasselt, een Hasseltse
canon uit te werken. Deze zou in 2013, wanneer de KGOKH 100 jaar bestaat, gelanceerd
worden met een tentoonstelling en een publicatie.
Ideaal zou zijn 100 punten uit de geschiedenis van Hasselt te distilleren. De selectie zou
gebeuren door een wetenschappelijke stuurgroep bestaande uit max. 8 personen. Deze
zal eerst de selectiecriteria bepalen en later de historische gebeurtenissen en/of
personen. Deze stuurgroep spreekt experten aan om over elk geselecteerd onderwerp
een korte wetenschappelijke tekst te schrijven.
In 2010 werden de eerste voorbereidende vergaderingen gehouden op 14 april, 14 juli en
22 september.

Het Stadsmus
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PRESENTEREN EN INFORMEREN

STADSMUST: LIEVE POLLET
6 februari tot 2 mei
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. Voor deze tweede editie is Lieve Pollet, tot voor kort
schepen voor cultuur van Hasselt, aan zet. Zij presenteert haar keuze met als titel
Spiegelen.
Lieve Pollet zelf aan het woord:
“Michel Ilsen heeft in de eerste editie van Stadsmust in 2009 de lat bijzonder hoog
gelegd door de krenten uit het depot te halen. Hij heeft een mooi overzicht gegeven van
de beeldende kunst in Hasselt van het eind van de 19de eeuw, begin 20ste eeuw. 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.”
223 bezoekers.
HET ZEVENDE JAAR
5 juni tot 29 augustus
Na meer dan twee jaar voorbereiding rondde het onderzoeksproject rond de
zevenjaarlijkse feesten af met een tentoonstelling in Het Stadsmus. De tentoonstelling
liet voorwerpen zien uit alle betrokken steden: de Kroningsfeesten in Tongeren, de
Trudofeesten in Sint-Truiden, de Septennales in Hoei en Verviers, de Heiligdomsvaarten
in Maastricht en Susteren en de Heiligtumsfahrt in Aken. Relikwieën, toningsformulieren,
Mariakronen en -manteltjes, affiches en foto’s uit de verschillende zevenjaarlijkse feesten
schetsten een beeld van de levendige en bloeiende processiecultuur in de Euregio, van de
middeleeuwen tot in de 20ste eeuw.
De tentoonstelling trok minder bezoekers aan dan verwacht (653).
Het onderzoek van Gert Gielis werd uitgegeven in een mooi vormgegeven publicatie.
Het Stadsmus organiseerde zaterdag 19 juni een studiedag rond het thema ‘Religie en
moderniteit - Zevenjaarlijkse feesten in de 19de en 20ste eeuw in de regio Maas-Rijn’.
Op deze studiedag belichtten vier sprekers de evolutie van de feesten in een zich
moderniserende en seculariserende wereld.
-

Prof. dr. Jan De Maeyer lichtte het concept religie en moderniteit toe, vanuit de
casus Mariakroningen in België en Limburg tijdens de 19de en 20ste eeuw.
Drs. Gert Gielis had het over de ontwikkeling van de zevenjaarlijkse tradities in de
regio Maas-Rijn tijdens de 19de en 20ste eeuw.
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-

-

Dr. Antoine Jacobs vertelde meer over de confrontaties tussen protestanten en
katholieken rond de processiecultuur in 19de-eeuws Nederland, met in het
bijzonder de case Maastricht en Susteren.
Prof. dr. Dieter Wynands belichtte de Akense heiligdomsvaart in de 19de en 20ste
eeuw.

De studiedag ging door in Huis de Corswarem (Maastrichterstraat 63, Hasselt). Het
inschrijvingsgeld bedroeg: € 25 per persoon, inclusief lunch en teksten.
Er waren 33 aanwezigen.

BEELDEN IN DE STAD. BEDENK DAT GE OP ONBEKEND TERREIN BENT.
11 september tot en met 27 oktober 2010
Al voor de zesde keer organiseerde CIAP in samenwerking met de Stad Hasselt ‘Beelden
in de Stad’, een presentatie van sculpturen op diverse locaties in het centrum van
Hasselt. Dit jaar werd ook Het Stadsmus aangesproken. Kunstenaars Anne Wenzel,
Anton Cotteleer en Ulrike Heydenreich kozen elke enkele voorwerpen uit de collectie van
het museum om ze te confronteren met hun eigen kunstwerken.

KLEURBOEL
3 oktober – 17 november
In samenwerking met Clavis Uitgeverij en Stad Hasselt
Kleurboel 2010 onderging niet veel
wijzigingen in vergelijking met de vorige
editie in 2008.
Nieuw bij deze editie was een bundel met
lessuggesties rond het thema
prentenboeken. Leerkrachten konden deze
bundel downloaden op de website van Het
Stadsmus en zo het bezoek aan de
tentoonstelling in de klas voorbereiden
en/of naverwerken. De bundel werd 245
keer van de website gedownload.
De tentoonstelling toonde 33
kinderboekillustraties. Zij werden
geselecteerd uit de 323 deelnemers aan Key Colours 2010, de tweejaarlijkse
illustratorenwedstrijd van de stad Hasselt en Clavis Uitgeverij
Aan de tentoonstelling waren een aantal activiteiten gekoppeld:
Familiemiddag “Feest mee met Rikki”
Op zondag 31 oktober kwam Rikki, het bekende konijntje van Guido van Genechten, naar
Het Stadsmus. Kinderen konden luisteren naar Rikki-verhalen, knutselen en spelletjes
spelen. Ze konden Rikki knuffelen en met hem op de foto.
De familiemiddag, van 15 tot 18 uur, was bedoeld voor kinderen van 3 tot 8 jaar, met
hun ouders. Prijs: € 2 voor kinderen van 3 tot 8 jaar (inclusief spelletjes, 1 drankje en
een verrassing), voor de ouders was de toegang gratis.
Op het programma stonden die dag volgende activiteiten:
- Knutselen met Rikki: de kinderen knutselden voor Rikki de leukste kleertjes of
kleurden een Rikki-prent in;
- Voorlezen met Rikki: de kinderen konden in de knusse voorleeshoek naar de
Rikki-verhalen luisteren;

Het Stadsmus
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-

Spelen met Rikki: door allerlei leuke Rikki-spelletjes te spelen, konden de
kinderen een poster winnen;
Meet & Greet met Rikki
Kies de mooiste illustratie van Kleurboel (in het kader van de Kleurboelprijs);
Ontdek hoe een boek gemaakt wordt: een leerrijk filmpje over hoe een boek tot
stand komt, van idee tot afgewerkt boek.

Aantal deelnemers: 113 kinderen namen deel, begeleid door 152 ouders.
Lezing “Aan de slag met de prentenboeken van Guido van Genechten”
Op donderdag 21 oktober (20 uur) gaf Guido van Genechten, de geestelijke vader van
Rikki, een lezing voor (aspirant)leerkrachten, bibliothecarissen, begeleiders in de
kinderopvang en geïnteresseerden over werken met zijn prentenboeken, in de klas of de
kinderopvang. De lezing was een groot succes, 69 personen luisterden geboeid.
Kleurboelprijs
De kleuters mochten zoals steeds zelf de mooiste prent kiezen (Kleurboelprijs). Ze
staken daarvoor een ‘musje’ in een nestkastje naast de illustratie van hun keuze.
De kinderen kozen onbetwist voor de illustratie van Paola Migliari uit Bologna, Italië. De
illustratie hoort bij het vrolijke en kleurrijke verhaal ‘Un amico non ti lascia mai solo’ (Een
vriend laat je nooit alleen). Ze haalde bijna 215 stemmen op 1.726. De prijs werd op
woensdag 17 november 2010 om 16 uur uitgereikt door schepen van cultuur Karolien
Mondelaers. De illustratie werd afgebeeld op een postkaart die naar alle deelnemende
scholen gestuurd werd zodat de kinderen ook het resultaat van hun stemming kennen.
De uitreiking van de Kleurboelprijs moest tegelijkertijd ook een feest voor de kinderen
worden. Kinderen konden daarom op woensdag 17 november in Het Stadsmus terecht
voor een workshop met illustrator Frank Daenen. Hier leerden zij samen tekenen zoals
een echte illustrator.
Junior Prijs
Voor de derde keer organiseerde Het Stadsmus ook een wedstrijd voor het zelf illustreren
van een verhaal. Niet voor kleuters maar voor klassen uit het lager onderwijs. Dit jaar
illustreerden de klassen “Opruimen maar” van Pierre Winters, dat speciaal voor deze
gelegenheid geschreven werd. 12 klassen namen hieraan deel. De winnende klassen
kregen een boekenpakket van Clavis voor de klasbibliotheek cadeau. De prijs werd
uitgereikt samen met de Kleurboelprijs op 17 november door de kinderschepen van
cultuur.
Evaluatie
Alhoewel de tentoonstelling alweer een groot succes was zal voor de komende editie in
2012 het tentoonstellingsconcept opgefrist worden. Het aantal bezoekers lag in de lijn
van 2008 (zie bezoekerscijfers, p.22)

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.
Alfons Jeurissen
13 maart tot 4 april
In samenwerking met Luc Knapen en Tino Bijnens
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Alfons Jeurissen werd geboren in 1874 in Hasselt. Hij werkte eerst als ambtenaar bij de
belastingen in Hasselt, daarna werd hij benoemd als douanebeambte. Omdat hij voor zijn
werk vaak alleen rondtrok, 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, hij
was slechts 51 jaar oud.
De tentoonstelling liet onder meer brieven en manuscripten van Alfons Jeurissen zien
bewaard in het AMVC-Letterenhuis (Antwerpen) en originele uitgaven van zijn boeken.
150 bezoekers
Langeman
11 april tot 25 april
In samenwerking met De Roode Roos en Michel Ilsen.
De Langeman werd 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 toonde hoe
de Langeman en de soepbedeling de afgelopen 200 jaar steeds opnieuw een feestelijke
gebeurtenis waren.
84 bezoekers
Operettegezelschap 80 jaar
4 tot 26 september
In samenwerking met het Koninklijk Hasselts Operettegezelschap (KHOG).
In 2010 vierde het Koninklijk Hasselts Operettegezelschap (KHOG) zijn 80-jarig jubileum.
Bij die gelegenheid stelden zij in Het Stadsmus een overzichtstentoonstelling samen van
eigen toneelmaquettes en foto’s.
Het KHOG ontstond in 1930 onder aansturing van ‘de fondateurs’ Frans van Breedam,
Leon Ungricht, Jean Hermans, Frans Leuris, Antoon Bosmans, Pierre Smeets en zoon. Zij
waren lid van de Hasseltse voetbalclub H.V.V., beter gekend als "den Hai Wai". Al in
1927 voerden ze eenvoudige toneelwerkjes op op feestavonden binnen het Verbond der
Supporterskringen van H.V.V. Met hun Feestcomiteit en later De Tooneelafdeling wilden
zij feestavonden inrichten zodat oud en jong zich op een "deftige" manier konden
vermaken. De naam "Hasselts Operettengezelschap" verscheen in 1936.
Ondertussen zijn zij 80 jaar verder en blijft de belangrijkste opdracht nog steeds de
mensen van Hasselt en omstreken in het Hasselts dialect vermaken en een prettige
avond bezorgen.
165 bezoekers
Doods- en bidprentjes
26 november tot 9 januari 2011
In samenwerking met het Stadsarchief Hasselt.
In 2008 verwierf het stadsarchief van Hasselt de collectie bid-, doods-, heiligen- en
communieprentjes van pastoor Jozef Pasquasy. Hij bouwde een fantastische en
omvangrijke verzameling doodsbrieven, bid-, heiligen- en communieprentjes uit, met
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stukken van de 18de eeuw tot nu. De collectie beperkt zich niet tot Hasselt, maar beslaat
ook een groot gedeelte van Limburg, Luik en zelfs andere provincies.
Het belang van deze collectie kan niet
onderschat worden. Doodsprentjes bevatten
immers een schat aan informatie voor
genealogen. Niet alleen staan de naam,
geboorte- en sterfdatum en geboorte- en
sterfplaats erop, het was de gewoonte om op
dergelijke prentjes ook nog andere informatie
te vermelden. Zo kan men er familiale
(getrouwd, kinderen, familieleden…) en
sociaal-maatschappelijke (lidmaatschap van
broederschappen, verenigingen, uitgeoefende
functies, adellijke titels….) informatie op
terug vinden. Karakterbeschrijvingen en typeringen van de overledene worden ook
afgedrukt. Op die manier kan men heel wat te weten komen over de overledenen,
informatie die nuttig en interessant is om de eigen stamboom te construeren.
Daarnaast is het iconografisch aspect van groot belang. De doodsprentjes zijn ontstaan
uit de heiligen- en bidprentjes. Geleidelijk aan werden de prentjes gebruikt om voor een
specifieke overledene te bidden. Ook de vormgeving en de gebruikte symbolen
veranderen doorheen de jaren. Langzaamaan geraakt het gebruik van foto’s voor
iedereen in zwang, terwijl het oorspronkelijk een voorrecht was van de rijke burgers. Ook
de teksten werden meer afgestemd op de overledene en er werden meer persoonlijke
gegevens op vermeld.
De vorm van de prentjes onderging eveneens een verandering: van enkelvoudige
prentjes ging men naar dubbele, die van rechthoekig langzaam naar vierkant zijn
geëvolueerd.
Deze tentoonstelling gunde 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.
174 bezoekers
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PUBLIEKSACTIES

Word Erfgoedkoning(in)!
In samenwerking met de Erfgoedcel Hasselt
Begin maart 2010 lanceerden Het Stadsmus en de Erfgoedcel Hasselt het project ‘Word
Erfgoedkoning’. Met dit project zijn we benieuwd naar wat de Hasselaren voor de
toekomst willen bewaren. Maand na maand en wijk per wijk krijgen de Hasselaren een
uitnodiging om hun favoriete erfgoedstuk in te zenden. Herman Reynders, gouverneur
van Limburg, is het boegbeeld van de campagne. Voor het project werd een brief, folder
en aparte website, waar je het hele project kan volgen (www.erfgoedkoning.be),
ontwikkeld. Elke gekozen erfgoedkoning krijgt gepersonaliseerde uitnodigingen (onder de
vorm van een postkaart, met zijn eigen foto en erfgoedstuk) om vrienden en familie uit
te nodigen voor een bezoek met receptie aan het museum en een eigen banner aan het
museum. Het gekozen stuk wordt een aantal weken in het museum getoond, de foto van
de Erfgoedkoning en zijn voorwerp en verhaal komt aan een wand in het museum.
In december 2010 zat het project op kruissnelheid. Tien van de 24 wijken kwamen in
2010 aan de beurt:
-

19/04/2010: 1e jury: wijk Sint-Hubertus: Monique Hermans met tondeuse
11/05/2010: 2e jury: wijk Stevoort: Fien en Peter Liefsoens met vlag
Pinksterfeesten
08/06/2010: 3e jury: wijk Kuringen-centrum: Jeanne Strouven met een NachtAusweis
14/07/2010: 4e jury: wijk Stokrooie: R. Bruyninx en J. Vanderspikken met de
kerkregisters
12/08/2010: 5e jury: wijk Tuilt: Lieve Peeters met pentekeningen
06/09/2010: 6e jury: wijk Schimpen: Gusta Polus met zakhorloge van haar vader
11/10/2010: 7e jury: wijk Sint-Jansheide: Luc Leën met tekening van Mesens
09/11/2010: 8e jury: wijk Banneux: Tony Smets met affiche van Notermans
14/12/2010: 9e jury: wijk Kermt: Josiane Jeurissen met foto’s Vlaamsche Kermis

De reacties waren heel enthousiast en positief. Het verhaal werd ook elke maand in een
aantal kranten/weekbladen opgepikt. Het project bereikt de beoogde doelstelling, nl. de
Hasselaar sensibiliseren rond de waarde van erfgoed. Dit resulteerde al in enkele
schenkingen. Bovendien kregen we ook reacties op de verhalen van erfgoedkoningen.
Deze reacties brengen kettingverhalen tot stand die inspirerend werken voor verder
onderzoek: het kappersleven in Hasselt, de beenhouwers, eerste wereldoorlog enz…
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Nieuwe inwoners van Hasselt
Nieuwe inwoners van Hasselt worden 4x per jaar uitgenodigd door de stad. Bij die
gelegenheid krijgen zij een map met daarin een uitnodiging voor een rondleiding in het
museum met gids, op twee vaste dagen. In 2010 waren dat zondag 20 juni en 19
december. Dit initiatief is een uitloper van het straat per straat project.
10 inschrijvingen.
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.
25 april, 27 juni, 26 september en 28 november.
258 toehoorders.
Autovrije dag
30 mei
Op zondag 30 mei werd het stadscentrum van Hasselt opnieuw autovrij gemaakt. Het
Stadsmus werd de plek voor de allerkleinsten. Peter Pype (van Ketnet) gaf er om 14 en
16 uur een spetterende show voor kinderen: Kamp 2 met zolders, koffers, monsters,
straffe verhalen in Alice-in-Wonderlandsfeertjes...
Terwijl de kinderen keken en luisterden naar de show van Peter Pype, konden de ouders
om 14 en 16 uur een rondleiding in het museum volgen met gids.
38 kinderen en 68 volwassenen namen deel.
Theater op de Markt
4 tot 7 augustus
Tijdens Theater op de Markt stond de installatie Iqaluit opgesteld in de museumtuin.
Iqaluit is uitgewerkt door Berlin dat twee maanden op de Noordpool verbleef. Iqaluit is
ook de hoofdstad van het gebied dat Canada afstond aan de Inuit. Wie het metalen
skelet in iglovorm binnenstapte kon meteen ervaren of het ritme van de stad Iqaluit te
vergelijken is met het ritme van onze eigen stad Hasselt.
Deze opstelling trok zowat 600 bezoekers.
Uitgelezen
Zondag 8 augustus
In samenwerking met de Dienst Cultuur.
Uitgelezen, het eigenzinnige boekenprogramma van de Vooruit, kwam voor de tweede
keer naar Hasselt, in Het Stadsmus. Vaste panelleden Jos Geysels en Anna Luyten
bespraken samen met twee gasten drie recent verschenen boeken. Fien Sabbe
modereerde.
De gasten van deze editie waren presentatrice Frieda Van Wijck en Lieven Scheire. Het
thema was ‘We zijn er weg van!’ – aanraders voor op reis en meeslepende reisliteratuur.
De Boeken op Tafel: Dave Eggers - Zeitoun , Tom Lanoye - Sprakeloos en Ilja Pfeijffer De filosofie van de heuvel.
Liesa Van der Aa zorgde voor muziek. Met niets meer dan een viool, een stem, een
loopstation en een bak vol effectenpedalen creëerde en bewerkte ze al spelend haar
muziek.
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Literair café De Tijd Hervonden richtte een boekenstand in waar je de besproken boeken
kon kopen en nóg meer leestips kon sprokkelen.
Virga Jessefeesten 2010
Op donderdag 19 en 26 augustus hield het museum nocturnes met extra activiteiten. Je
kon het museum en de tentoonstelling 'Het zevende jaar. Zevenjaarlijkse feesten in de
regio Maas-Rijn' van 19 tot 24 uur gratis bezoeken. Daarnaast waren er uitvoeringen van
een Wagenspel georganiseerd door de Roode Roos en optreden van kerkkoren.
Naast de bijna 1.000 kijkers naar het wagenspel, trokken deze avonden zowat 1.642
bezoekers.
Donderdag 19 augustus
19, 20, 21 uur
Wagenspel van de Roode Roos
21.30 uur
Korengroep uit Susteren
22.30 uur
‘Hasseltse kerkkoren o.l.v. Guy Stultjens
Donderdag 26 augustus
21 uur
Kamerkoor Maastricht o.l.v. Ludo Claesen
22 uur
'Kleine Kantorij' uit Tongeren o.l.v. Jan Peeters
Wagenspel
HistraSa voerde in opdracht van de rederijkerskamer De Roode Roos het
straattheaterstuk ‘De Langeman van Hasselt’ op in de tuin van het museum op maandag
16 augustus om 18, 19, 20 en 21 uur en op woensdag 25 en vrijdag 27 augustus,
telkens om 19, 20 en 21 uur.
Het wagenspel was gratis. Je kon dan ook het museum (gratis) en de tentoonstelling
(betalend) bezoeken tot 22 uur.

Muscadet
Elke zondag in juli en augustus om 11.00 uur in het
Tuincafé.
In totaal genoten 984 bezoekers van de
voorstellingen.
Stedelijke beiaardconcerten
Tijdens de VJ-feesten werd de beiaard elke avond
open gesteld, van 20 tot 23 uur, tijdens de twee
nocturnes op donderdag ook tot 24 uur (zoals de
musea). Na de ommegangen opende het museum al
om 18 uur. Het museum werd uitsluitend door
vrijwilligers bemand.
Bruikleengevers
Op 25 april werden de bruikleengevers, schenkers en
leden van de vzw uitgenodigd voor een exclusieve
rondleiding in Stadsmust met Lieve Pollet als gids.
76 uitgenodigden reageerden positief.
Jeneverfeesten
Zaterdag 16 en zondag 17 oktober
Deelname aan de jeneverfeesten georganiseerd door de dienst cultuur van de stad
Hasselt
Optreden van het Koninklijk Hasselts Operettegezelschap in de tuin van het museum.
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Bezoek het voormalige huis van kunstschilder Damien
Zaterdag 11 en zondag 12 september
Het huis waar Jos. Damien van 1911 tot 1942 leefde en werkte, bevindt zich nog steeds
aan de Martelarenlaan 18 te Hasselt.
Sinds 1981 woont en werkt Hub Baerten in het huis en het atelier van zijn bekende
voorganger. Daardoor bleef deze werkruimte in vrij authentieke staat behouden en waart
er nog steeds een zweem van de sfeer en het karakter van het Interbellum.
Juliette Leenaers, petekind van Damiens dochter Madeleine, beschikt over een
indrukwekkende privécollectie schilderijen, foto's, geschriften en memorabilia van de
gekende schilder die zij tot aan zijn dood zeer nabij bleef. Uit de contacten met deze
merkwaardige vrouw is de idee voor een gelegenheidstentoonstelling ontstaan.
In samenwerking met Het Stadsmus werden het huis en werk van Jos. Damien voor een
korte periode herenigd in een tentoonstelling. Gedurende twee weekends bezochten
meer dan 363 geïnteresseerden de woning en werken. Vrijwilligers van het museum
ondersteunden de organisatie.
Internationale Exlibris ruildag
Zaterdag 20 november
65 aanwezigen
De Wondere wereld van onze taal
16 november
Lezing in samenwerking met de Academie voor de Streekgebonden Gastronomie vzw en
Lekker Limburgs, in het kader van de Week van de Smaak.
Auteur Peter Grypdonck nam ons mee naar de bronnen van onze culinaire taal. Uit
verhalen, feiten en vertelsels achterhaalde hij de ware, vaak verrassende origine van
talloze begrippen en gezegden uit de wondere keuken van onze rijke taal: het 'ei van (?)
Colombus', 'het bad van Cleopatra', 'zoute keien en andere slaatjes', 'een hamburger in
Troje' en uiteraard bij de 'Koning van Kokanje'.
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EDUCATIEVE WERKING

Educatieve museumspelen
In oktober 2009 startte een groepje studenten (Leen Heijsters, Clara Mathues en
Gregory Roosenboom) van de lerarenopleiding aan de VUB in september 2009 voor het
vak museumdidactiek een onderzoek naar de museumspelen. Uit hun onderzoek bleek
dat het gebrek aan boekingen voor deze spelen geenszins te wijten is aan de intrinsieke
waarde van de spelen of de communicatie er rond. Daarom werd beslist een nieuwe
folder uit te geven waarbij vooral combinatiepakketten aan de scholen wordt
aangeboden. Onze spelen in combinatie met de nieuwe luisterroute (zie verder, p. 18),
de beiaard of een bezoek aan het literair museum. Deze folder werd in september naar
alle Limburgse scholen gelanceerd. Dit resulteerde in een lichte stijging van het aantal
boekingen:
-

Op zoek naar de Langeman – 108 lln.
Het geheim van de Troubadour – 255 lln.
Klas bouwt Hasselt – 73 lln.

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.
13 februari

De tsaar van Bulgarije, Karin De Greeve
collectiestukken: foto’s Blanckart van het bezoek van de tsaar aan Kiewit
(1987.0230 tem 0232)

10 april

Het huis Pax op de Grote Markt, Ann Delbeke
collectiestuk: wedstrijdontwerpen van de zuidkant van de Grote Markt
(inv.nr. 2009.0057.00 tot 2009.0059.00)

12 juni

De Virga Jesse in Het Stadsmus: iconografie en cultusrelicten, Jef Arras
talrijke collectiestukken uit het museum en elders

11 sept.

De Heecrabbers, kroniek van een kunstkring, Jo Rombouts
collectiestukken: tentoonstellingsaffiches van 1932, 1933 en 1934 (inv.nrs.
2007.0043.00 tot 2007.0045.00)

13 nov.

De collectie Pasquasy, Mieke Strauven
collectie doods- en bidprentjes van het Stadsarchief Hasselt

149 geïnteresseerden.
Sinds de invoering van onze eigen website staan de teksten ook op de website. Deze
teksten werden gemiddeld 75 keer gedownload.
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 ontwikkelde 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 werden
ingelezen door Warre Borgmans en Ianka Fleerackers.
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De mp3-luisterroute werd begin september 2010 gelanceerd, zowel naar scholen als naar
ouders met kinderen. Ofwel huren klassen of ouders een mp3 in Het Stadsmus en volgen
zo de route, ofwel downloaden ze de route gratis op hun eigen mp3-speler vanop de
website van Het Stadsmus.
In 2010 liepen 283 kinderen de route. De route (mp3-file) werd 422 keer gedownload
van de website van Het Stadsmus, het plan 169 keer.
De reacties op de route waren enthousiast en overwegend positief, wel hebben we een
aantal technische problemen vastgesteld met de mp3-spelers zelf, vooral naar
gebruiksvriendelijkheid. In 2011 wordt dan ook gezocht naar een ander type mp3spelers.
Het mussenkussen
Het mussenkussen, het kinderparcours van Het Stadsmus, kent een blijvend succes.
163 kinderen zochten uit wat er met de attributen in hun rugzak moet gebeuren.
Op schattenjacht met Vlieg
Cultuurnet Vlaanderen organiseerde van 1 juli tot 31 augustus 2010 de zomeractie ‘Op
schattenjacht met Vlieg’. Vlieg ging in Het Stadsmus op bezoek bij zijn vriendje, Sus de
mus. Samen hadden ze in het museum een schatkist verstopt. Als een echte speurneus
gingen kinderen op zoek naar de schatkist.
Er namen 69 kinderen deel, dat is 4x meer dan het jaar voordien.
Een avondje stappen met een BV
Op donderdag 1 april namen vijf bekende Vlamingen maar liefst 100 enthousiaste
jongeren mee op een culturele tocht door Hasselt. Ze bezochten er onder andere de
kathedraal, het Nationaal Jenevermuseum en Het Stadsmus 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 de Muziek-O-Droom.
Samen met BV Pieter Embrechts wist CJP de jongeren in Het Stadsmus te verrassen met
een Stadmust-rondleiding. Een improvisatie-acteur van Inspinazie nam de rol van gids op
zich en bracht op slag iedereen in de war. Hij zette een onweerstaanbaar grappig typetje
neer (de man van Lieve Pollet) en toverde een glimlach op ieders gezicht. Het ijs was
meteen gebroken!
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PROMOTIE
Nieuwjaarskaart
Samen met het Nationaal Jenevermuseum en het Modemuseum Hasselt verstuurde Het
Stadsmus begin 2010- net als in 2008 en 2009 - 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 2010 van de drie musea.
E-zine Het Stadsmus
In 2010 werden 14 e-zine’s verstuurd. In de e-zine worden evenementen en activiteiten
aangekondigd. Deze e-zine is, sinds de lancering, aan de eigen website gebonden. Er is
momenteel een lijst van 1.200 geïnteresseerden.
Advertenties
 Toeristische Attracties en Musea van België (1/4 pag.): 1.040 euro
 Touristram Hasselt: 937,75 euro
 Dagtoerisme Limburg (1/1 pag.): 1.450 euro
 Specifieke advertentie:
 Advertentie voor de mp3-luisterroute in Knack, regionaal stadsdossier Hasselt van
5 november 2009, 1/4 advertentie: 389 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 2010-2011’
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 sportieve en recreatief aanbod. De
productie en verdeling gebeurden via de stedelijke dienst voor cultuur.
Educatieve folder Het Stadsmus
Een nieuwe folder met het educatieve aanbod van het museum werd op 5.000
exemplaren gedrukt en verspreid naar alle Limburgse scholen.
Folder mp3-luisterroute
Voor de nieuwe mp3-luisterroute werd een aparte folder ontwikkeld en gedrukt op
10.000 exemplaren. Deze folder werd verspreid via mailings naar de Limburgse lagere
scholen en de bibliotheken van Limburg en 30 km-zone rond Hasselt. Kinderen van het
3de tot 6de leerjaar van de Hasseltse scholen kregen de folder mee naar huis.
Tentoonstellingsfolders en -affiches
Voor de tentoonstelling Het Zevende jaar. Zevenjaarlijkse feesten in de regio Maas-Rijn
werden 250 affiches en 20.000 folders gedrukt en verspreid. De verspreiding van de
folder gebeurde via mailings naar socio-culturele groepen in Hasselt, via de Limburgse
erfgoedcellen, via de toeristische kantoren in Limburg en de verschillende partners in het
project. Bovendien werd de folder gedurende twee maanden verspreid via het
distributienetwerk van Aeolus op 100 culturele locaties in Vlaanderen, 60 toeristische
locaties in Limburg en 70 toeristische locaties in Nederlands Limburg.

Het Stadsmus

20

Jaarverslag 2010

De affiches voor de tentoonstelling werden in Hasselt gedurende drie weken in juni
geafficheerd via het systeem van outdoor publikaders.
Voor de tentoonstelling Kleurboel werden 700 affiches en 9.500 folders gedrukt. Deze
werden via mailings verspreid naar boekhandels, kinderkledingwinkels, bibliotheken,
kleuterscholen en kinderopvang, steeds in Limburg uitgebreid met de zone 30 km rond
Hasselt. Via de Hasseltse scholen kregen de kleuters van het 2de en 3de kleuterklasje een
foldertje mee naar huis.
Nieuwsbrieven
Museumnieuws, de nieuwsbrief van de stedelijke musea, werd in 2010 vier keer
uitgegeven. In elk nummer vindt de lezer achtergrondinformatie bij de tentoonstellingen
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 website www.hetstadsmus.be is sinds februari 2010 actief. Tot dan was het museum
op het internet aanwezig via enkele webpagina’s op www.hasselt.be. In 2010 bezochten
7.421 unieke bezoekers de website, goed voor 9.799 bezoeken. De bezoekers brengen
gemiddeld 2.04 minuten tijd op de website door. Per bezoek bekijkt men gemiddeld 3,87
pagina’s. Na de homepagina zijn de pagina met ‘wat is er te zien’ en de pagina met de
praktische informatie de meest bezochte pagina’s. 49% van de surfers bereikt de website
via verwijzende websites (voornamelijk via www.hasselt.be 21%), 30% via
zoekmachines (hoofdzakelijk via Google), 21% is direct verkeer naar de website. De
bezoekers aan de website komen hoofdzakelijk uit België.
De website biedt meer mogelijkheden naar publiekswerking en aanbieden van informatie.
Oproepen naar het publiek worden beter verspreid en documenten zoals de teksten van
de KEIK’s (356x), de jaarverslagen (113x) en de beleidsnota (34x) worden geregeld
bekeken en/of gedownload.
Voor het project Erfgoedkoning liet het museum een aparte website ontwikkelen. Deze
website www.erfgoedkoning.be is actief sinds begin maart 2010. Deze website kende in
2010 1.071 unieke bezoekers, goed voor 1.706 bezoeken. De bezoekers brengen
gemiddeld net geen 2 minuten door op de website. Per bezoek bekijkt men gemiddeld
4,41 pagina’s. Na de homepagina is de pagina met de indeling in wijken de meest
bezochte pagina. 46% van de bezoekers surft rechtstreeks naar de website.
Beurzen
Cultuurmarkt Antwerpen
Het Stadsmus had samen met het Nationaal Jenevermuseum en het Modemuseum
Hasselt een stand op de Cultuurmarkt in Antwerpen op zondag 29 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 4 en zondag 5 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
Het museum kende een topjaar wat betreft het aantal bezoekers. De Virga Jessefeesten
en alle activiteiten daarrond spelen natuurlijk een belangrijke rol, gecombineerd met
Kleurboel, dat tweejaarlijks zowat 2.000 bezoekers lokt.

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

89
1
640
11
749
32
597
60
355
75
896
18
718
75
5148
88
1198
30
1238 689
1246 267
297
6
13171 1352

2010
Het Stadsmus
individuele bezoekers
kinderen -12j
groepen volwassenen
schoolgroepen
Totaal

34
10
70
60
74
223
25
283 241
63
23
144
119
183
72
442 783
381 631
46 102
1954 2021

220

40
17

634
386

177
1

1240

218

112
16
39

22
100

139

201

subtotaal

Tuincafé
schoolgroep

groep volwassenen

kinderen -12j

inidividuele bezoekers

Beiaardmuseum
schoolgroep

groep volwassenen

kinderen -12j

inidividuele bezoekers

Het Stadsmus

Tuincafé
25
149
461 1192
343 1518
439 1456
333 1320
289 1328
271 1208
1166 7332
247 2139
408 3660
168 2693
75
526
4225 24521

18636
1570
2093
2222
24521

Bezoekerscijfer Kleurboel
o
o
o
o
o
o
o

Kleuter- en basisonderwijs tot 8 jaar
Individueel tot 8 jaar
Individueel volw. (incl. begeleiders scholen)
Opening
Rikkidag, kinderen
Lezing
Totaal Bezoekers

Het Stadsmus

1.254
o 359
o 530
o 105
o 113
o 69
o 2.430
o
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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 8 juni.
Samenstelling
Namens het stadsbestuur
Hilde Claes, burgemeester
Jean-Paul Houben, stadssecretaris
Karolien Mondelaers, 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 115 leden. 37 leden waren aanwezig op de Algemene
Vergadering van 28 maart 2010. 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, Lieve Pollet, Jo Rombouts, JeanMarie Vanden Branden, Anja Vanderhoydonck (inactief), Ivan Wolfs
De raad van bestuur vergaderde op 1/3, 7/6, 6/9, en 6/12.
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: 28/1, 25/3, 28/4, 26/8, 25/11 en 16/12.

Het Stadsmus
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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: : 26 februari, 21 mei, 18 augustus en 24 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, Rik Ghysen, Françoise
Philippron, Ann Delbeke, Lieve Pollet, Jean-Pierre Swerts, Ann Vandeput, Joanie Dehullu.
Vergaderdata: 20 mei en 17 augustus.
Werkgroep cartografie en grensconflict Hasselt-Zonhoven
De tentoonstelling over het conflict Hasselt-Zonhoven en de cartografie van het museum
wordt voorbereid door een werkgroep: Ivan Wolfs, Raf Van Laere, René Christiaens, Marc
Willems en Ann Delbeke. Ivan Wolfs en Raf Van Laere werken het aspect cartografie
verder uit, terwijl Marc Willems en René Christiaens meer het aspect Hasselt-Zonhoven
voor hun rekening nemen.
Vergaderdata: 8 juni, 10 augustus, 23 augustus en 7 december.
Stuurgroep samenwerkingsverband Hasselt-Zonhoven
De bredere publiekswerking rond het conflict Hasselt-Zonhoven wordt uitgewerkt door
een stuurgroep: Hanne Indekeu (Erfgoedcel Hasselt), Guido Pirotte (Toerisme
Zonhoven), Ann Vandeput (hoofdcoördinator), Ann Delbeke, Ward Segers
(projectmedewerker) en Joanie Dehullu (stafmedewerker puliekswerking).
Vergaderdata: 24 augustus en 28 oktober.
Stuurgroep Hasseltse canon
Jos Jans (KHGKH), Ann Vandeput, Ann Delbeke, Tine Rock (Erfgoedcel).
Vergaderdata: 14 april, 14 juli en 22 september.
Personeel
Vast personeelsbestand
Hoofdcoördinator
Coördinator
Registrator
Suppoost
Onthaalbedienden

Starbaner

Het Stadsmus

Ann Vandeput, voltijds
Ann Delbeke, voltijds
Tessa Vanpaeschen, voltijds - gesco
Johan Knuts, deeltijds (80%)
(1/5 ouderschapsverlof)
Lieve Bouchet, deeltijds (50%) – gesco
Bieke Verjans, voltijds – gesco
Wendy Van Der Heyden (50%) – gesco
(tot 30/08/10)
Nikias Walravens, voltijds – contract bepaalde duur
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(tot 04/02/10)
Joëlle Van Gils, voltijds (van 29/03/10)
Evi Van Eyck, deeltijds (50%) (van 05/10/10)
Administratieve medewerkers Ellen Venken, voltijds - gesco
Stafmedewerkers
publiekswerking
Joanie Dehullu, deeltijds (80%) (voor 25%)
educatieve werking
Joke Smets, voltijds (25%)
Het museum vierde in oktober het afscheid van Lieve Bouchet die vanaf nu geniet van
een welverdiend pensioen.
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.
Vrijwilligers
Het museum kan rekenen op een sterke en enthousiaste ploeg vrijwilligers. Deze
vrijwilligers springen in bij drukke momenten en evenementen, zowel in de beiaard, het
Tuincafé als aan de balie. Dit jaar hebben zij meer dan gewoon hun steentje bijgedragen
door de drukke Virga Jessefeesten.
Ook inhoudelijk werken, buiten de werkgroepen, vrijwilligers mee: Jean-Paul Lambrichts
werkte gedreven verder aan de geschiedenis van de cinema in Hasselt en Tine Hermans
stelde zich als kunsthistoricus kandidaat om de kunstcollectie in Adlib verder te
beschrijven.
Werkbezoeken, cursussen, studiedagen en lezingen
Werkbezoek Gallo-Romeins Museum, Tongeren, 15 januari (Ann Delbeke, Joanie Dehullu,
Joke Smets, Ann Vandeput)
Seminarie The digital future of cultural heritage, Leuven, 21 januari (Ann Delbeke)
Opleiding SPECTRUM, opleidingscentrum Bokrijk, 30 maart (Tessa)
Studiemiddag over het Virtueel Museum, Scheepvaartmuseum, Amsterdam, 25 maart
(Joanie Dehullu, Ann Vandeput)
Studiedag Online Exhibitions: Low cost, Big results – Digital Extra Final Conference,
Koninklijke Bibliotheek, Brussel, 16 september (Joanie Dehullu)
STAM Gent, 3 november (Ann Delbeke en Ann Vandeput)
Webinar over Facebook, 12 november (Ann Delbeke, Joanie Dehullu)
Opleiding Publisher, PIVO, 19 en 26 november (Tessa Vanpaeschen)
Studiedag Museum Xtra, Gallo-Romeins Museum, Tongeren, 22 november (Joanie
Dehullu)
Webinar over Facebook als marketingtool, 25 november (Ann Delbeke, Joanie Dehullu)
Workshop Respectvol plannen, 29 november (Ann Delbeke)
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)

Het Stadsmus
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vzw Verzamelaars Unie Hasselts Keramiek
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.
De coördinator nam deel aan een reflectiegroep die de missie en visie van de Musea
Maaseik moest scherp stellen (3 sessies).
De coördinator werd ook uitgenodigd voor een brainstorm rond een nieuwe
communicatiepolitiek (inclusief nieuwe naam en logo) voor het Vlaams
Minderbroedermuseum in Sin-Truiden (23 september).
Financieel verslag

Het Stadsmus (77102)
Ontvangsten – prestaties (EG 60)
8.326,79 €
Ontvangsten – overdrachten (EG 61) 50.877,68 €
Uitgaven – personeelskosten (EG 70) 279.723,83 €
Uitgaven – werkingskosten (EG 71) 105.165,02 €
Uitgaven – Investeringen (EG 91)
3.440,63 €
Ontvangsten
Uitgaven

59.204,47 €
388.329,48 €

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

10.782,58 €
778,90 €

Uitgaven

11.561,48 €

Staf stedelijke musea (77104)
Ontvangsten – prestaties (EG 60)
443,63 €
Uitgaven – personeelskosten (EG 70) 163.420,41 €
Uitgaven – werkingskosten (EG 71)
817,15 €
Ontvangsten
Uitgaven

Het Stadsmus

443,63 €
164.237,56 €
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vzw Stedelijk museum Hasselt
Balans per 31 december 2010
A. Activa
III.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

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

4.987,18
3.021,78
3.262,63
10.202,17
31.043,64
1079,73

Totaal:
B. Passiva
V.
IX.

53.597,13

Overgedragen winst
Schulden op ten hoogste 1 jaar
Winst

49.814,55
989,93
2.792,65

Totaal:

53.597,13

Resultatenrekening per 31 december 2010
A. Kosten
1. Aankopen
2. Diensten en diverse goederen
3. Personeelskosten
4. Afschrijvingen
5. Andere bedrijfskosten
6. Financiële kosten
7. Belastingen op het resultaat

16.064,25
13.577,24
425,30
870,34
800,07
150,90
25,23

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

25.742,18
3.649,50
584,20
4.560,97
169,13
Totaal:

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

34.705,98

2.792,65
49.814,55
Totaal:

Het Stadsmus

31.913,33
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Begroting 2011
A. Opbrengsten
1. Tuincafé
2. Tickets en lidgelden
3. Publicaties ed
4. Giften
5. Diverse bedrijfsopbrengsten
6. Financiële opbrengsten

17.500,00
4.000,00
8.000,00
500,00
500,00
150,00
Totaal:

B. Kosten
1. Collectievorming
2. Tuincafé
3. Tentoonstellingen
4. Projecten
5. Museumwinkel
6. Diensten en diverse goederen
7. Personeelskosten
8. Afschrijvingen
9. Andere bedrijfskosten
10. Financiële kosten

Het Stadsmus

30.650,00

5.000,00
8.500,00
1.500,00
400,00
1.000,00
12.000,00
400,00
900,00
900,00
50,00
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Bijlage 1: aanwinsten collectie

Frederic Geurts
(°1965), Blauwe
Vleugel, 2002, blauwe
voile en veerstalen
staafjes.

Gaston J. Wallaert
(1889-1954),
genummerde ets 30/54
'De weg naar omhoog'
1945, papier.

Gaston J. Wallaert
(1889-1954), portret
van Lea Peeters als
jong meisje, s.d., olie
op doek.

Ben Van Orshaegen
(°1980), schaal 'Zonder
Titel', 2003, zilver
999/1000, gesmeed.

Gallo-Romeins
voorwerp, vermoedelijk
een olielampje,
opgraving Veldstraat
Hasselt, ca. 58 vC-486
nC.

Anoniem, tafel uit de
Hasseltse Vismijn met
3 paalstenen, 19e
eeuw, kalksteen.

Firma Zeus, moderne
stoel, tot 2009 gebruikt
in Tuincafé van Het
Stadsmus, ca. 1990,
metaal en rubber.

Maker Et. J.
Schuybroek, tekenaar
L. Ruymen, metalen
blik voor het bewaren
van koffie 'F.
Rombouts', s.d., blik.

Anoniem, vlagje van
carnavalvereniging
Marotte Zitterd, 2010,
nylon.

Jac. Leduc (°1921),
genummerde litho 418
in lijst 'Hasselt
Guffenslaan', 1981,
papier.

Anoniem, postkaart
'Hasselt 1926-1933
Feesten zevende jaar De Processie Havermarkt', 1933.

Anoniem, postkaart
'Hasselt 1926-1933
Feesten zevende jaar De Processie Havermarkt', 1933.

Gaston J. Wallaert
(1889-1954),
genummerde ets 1/15
mevrouw Leynen
(Philomena Awouters)
'Moeder!', s.d., papier.

Anoniem, postkaart
'Hasselt Processie H.
Sacrament van Mirakel
1804-1929, 4 en 11
Augustus –
Botermarkt’, 1929.

Anoniem, postkaart
'Gods Dienaar P.
Valentinus-Paquay',
s.d.

Anoniem, postkaart
'Hasselt 1926-1933
Feesten zevende jaar De Processie Havermarkt', 1933.

Anoniem, postkaart
'Hasselt 1926-1933
Feesten zevende jaar De Processie Havermarkt', 1933.

Anoniem, postkaart
'Hasselt 1926-1933
Feesten zevende jaar De Processie Havermarkt', 1933.

Anoniem, postkaart
'Hasselt 1926-1933
Feesten zevende jaar De Processie Havermarkt', 1933.
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Gaston J. Wallaert
(1889-1954),
genummerde ets 1/25
'staketsels', s.d.,
papier.
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Anoniem, postkaart
'Hasselt 1926-1933
Feesten zevende jaar De Processie Havermarkt', 1933.

Anoniem, postkaart
'Hasselt 1926-1933
Feesten zevende jaar De Processie Havermarkt', 1933.

Anoniem, postkaart
'Hasselt 1926-1933
Feesten zevende jaar De Processie Havermarkt', 1933.

Anoniem, postkaart
'Hasselt 1926-1933
Feesten zevende jaar De Processie Havermarkt', 1933.

Anoniem, postkaart
'Hasselt 1926-1933
Feesten zevende jaar Maria Koningin van
Engelen en Heiligen Havermarkt', 1933.

Anoniem, postkaart
'Hasselt 1926-1933
Feesten zevende jaar straatversiering Judith
& Holophernes', 1933.

Anoniem, postkaart
'Hasselt 1926-1933
Feesten zevende jaar straatversiering
Verheerlijking van
OLV', 1933.

Anoniem, postkaart
'Hasselt 1926-1933
Feesten zevende jaar OLV Deur des
Hemels', 1933.

Anoniem, postkaart
'Hasselt 1926-1933
Feesten zevende jaar straatversiering Een
Kunststuk OLV Virga
Jesse ter eere', 1933.

Anoniem, postkaart
'Hasselt 1926-1933
Feesten zevende jaar straatversiering
Maestrichterpoort
Hulde aan OLV Virga
Jesse', 1933.

Anoniem, postkaart
'Hasselt 1926-1933
Feesten zevende jaar straatversiering Maria
Sterre der Zee', 1933.

Anoniem, uithangbord
'Beenhouwerij Spekslagerij E. ClaesGeurden electrische
koelinrichting S.E.M.',
e
1 helft 20e eeuw, glas.

Drukkerij F.-V. Titeux,
affiche 'Vijfhonderd
Vijftigjarige Jubelfeest
Heilig Sacrament van
Mirakel 1867', papier.

Drukkerij P.-F. Milis
(1801-1865), affiche
'Zevenjarig Jubelfeest
van O.V. Vrouw der
Roede van Jesse te
Hasselt', s.d., papier.

Uitgeverij M. Ceysens,
boekje 'Plechtigheden
en diensten Zevende
Jaar O.L.V. Virga
Jesse gevierd in O.L.V.
Kerk 1891', papier.

Anoniem, boekje met
ontvangsten en
uitgaven t.g.v. 550-jarig
Jubelfeest
Allerheiligste
Sacrament Mirakel,
1867, papier.

Anoniem, lot van 50-tal
sporttrofeeën van
Limburgse Télégraphic
Club Hasselt (19362006).

Drukkerij J.B.
Carstiaenssens,
bidprentje 'Litanie van
de H. Dry Koningen',
s.d., papier.
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Drukkerij J.-P. De Cort,
bidprentje 'Betrouwdicht op den H.
Joseph, Patroon der
Zuyverheyd', s.d.,
papier.

Anoniem, boekje
'Onderteekening voor
het versieren der sectie
van den Grooten Markt'
t.g.v. 550-jarig
Jubelfeest
Allerheiligste
Sacrament Mirakel,
1867, papier.
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Anoniem, boekje '2de
lijst van Onderteekening; voor het dekken
van hetgeen te kort
komt aan het versieren
der sectie' t.g.v. 550jarig Jubelfeest, 1867,
papier.

Louis Ghysebrechts
(°1932), puzzelreliëf
'Ontmoeting op het
kruispunt van de
wereld', serie 'Wegen',
genummerd 2/2, 1974.

C. Hören-Vaes,
zakhorloge met
inscriptie binnenin
'Jean Willems
18/2/1930', ca. 19081930, zilver.

Anoniem, lijst van
ontvangsten en
uitgaven 'Versiering
van den Groote Markt
ter gelegenheid van de
Plechtige Krooning van
het Mirakuleus Beeld
van O.L.V. 1867',
papier

Anoniem, lijst van de
Broederschap van het
Heilig Sacrament 'Aan
den heere A. Devue'
met cryptogram 1885
en namen leden
Broederschap, hout.

Nicolas de Fer (16461720) cartograaf, P.
Starckman (?) graveur,
kaart Prinsbisdom Luik
met omgeving van
Maastricht, Parijs,
1705.

Urbain Mulkers (19452002), Compositie in
blauw, 1972,
potloodtekening op
papier.

Piet(er) Stockmans
(°1940), windlicht
'kruisje' in box, 2010,
porselein.

J. Willems-Franken
Hasselt, zakhorloge
'Chronomètre Ancre 15
rubis', s.d., zilver.

Paul Bamps (18621932), Kempisch zicht
met veldweg, s.d.,
aquarel.

Lut Maris en Frieda
Sorber, kunstwerk
'Ingewikkeld', 2010,
zeil, lokken
mensenhaar,
polyester, deelnemerslijsten en cd-roms
met informatie.

David Huycke (°1967),
Kissing Spheres #2,
2006, gepatineerd
zilver 925/1000.

J.M. Thonissen (2e
helft 18e eeuw),
staande klok eendagsuurwerk, 1779,
Lodewijk XVI-tijdvak,
gesneden eikenhout.
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Bijlage 2: actieplan 2011 (zie ook voor aanvullingen en wijzigingen
www.hetstadsmus.be)

Wa speele ze? 100 jaar cinema in Hasselt
Tentoonstelling
Van 5 februari tot 20 maart 2011
In februari 2011 is het precies een eeuw geleden dat de plannen voor een eerste cinema
in Hasselt op tafel lagen. Reden genoeg voor een tentoonstelling en een publicatie over
100 jaar cinema in Hasselt. Het idee komt van Jean-Paul Lambrichts. Vier jaar lang ging
hij op zoek naar alle mogelijke informatie over de cinemazalen in Hasselt. Wat hij vond,
is een schat aan informatie en nooit gepubliceerd beeldmateriaal.

Kunst en Erfgoed in de Kijker
Voordracht
12 februari, 15.00u
Onderwerp: 100 jaar cinema in Hasselt
Spreker: Jean-Paul Lambrichts
Jean-Paul Lambrichts vertelt honderduit over de restanten van de cinema’s in Hasselt. De
Pathé in de Kapelstraat, de Cameo in de Demerstraat, de Plaza en de Eden-Palace in de
Maastrichterstraat, bijna alle vroegere cinema’s waren ondergebracht in 'hotels' waarbij
meestal de erbij horende stadstuinen werden opgeofferd voor de bouw van de zaal. Het
verhaal van de Eden-Palace neemt hierbij een speciale plaats in.

Kunst en Erfgoed in de Kijker
Voordracht
9 april, 15.00u
Onderwerp: De koloniale dagen in Hasselt, 1952
Spreker: Ann Delbeke
In de collectie van het museum bevindt zich een medaille met als opschrift ‘van de
Kunstkring Alexis Pierloz - Koloniale Dagen in België - 1927 - 1952’ (inv. nr.
1991.0129.00). Het sierlijke ontwerp in art nouveau is getekend P. Theunis.
De informatie op deze medaille leidt naar een breder verhaal over het koloniaal verleden
van België en meer bepaald naar de inhuldiging van het koloniaal monument voor
Leopold II op het Kolonel Dusartplein. Een affiche uit 1952, ook in het bezit van het
museum, onthult ons eveneens het feestprogramma van die dag. Wat vandaag vaak als
controversieel wordt benaderd was iets meer dan 50 jaar geleden een medaille waard. Of
hoe alles in de context van zijn tijd moet worden bekeken.

Hasselt aan Zee. Een eeuw schilderkunst.
Tentoonstelling
Van 21 mei tot 28 augustus 2011
Op het palet van Hasseltse 20ste-eeuwse schilders staat niet enkel het paars van de
heide, het bruin van de vennen en het geel van het zand uit de Kempen, maar ook het
blauw van de zee. De tentoonstelling geeft een beeld van Hasseltse 20ste-eeuwse
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kunstenaars die zich lieten inspireren door de zee en het vakantiegevoel... Denk maar
aan werken van Hasseltse schilders als Jos. Damien, Jacques Leduc, Paule Nolens en vele
anderen.

Hessels Ouë.r
zondag 24 april, 26 juni, 25 september en 27 november, 15.00u
Locatie: Tuincafé - gratis toegang

Tot hier en terug
Tentoonstelling
Van 2 oktober 2011 tot 6 januari 2012
Tentoonstelling Hasselt in kaart
Het Stadsmus laat in 2011 in haar kaarten kijken! De tentoonstelling laat de bezoeker
kennis maken met diverse oude technieken en toestellen om land op te meten. De
landkaarten die daarvan gemaakt werden door houtsnede of koperdruk zijn ook te
bewonderen. Aan de hand van een rijke collectie uit de 17de en 18de eeuw krijgt je
bovendien een beeld van Hasselt op kaart.
Eeuwenoud heideconflict
In 2011 is het 200 jaar geleden dat het conflict over een heidegebied op de grens tussen
Hasselt en Zonhoven beslecht werd. Het gebied had een grote economische betekenis.
De 500 jaar durende ruzie tussen de verschillende belanghebbenden was de aanleiding
voor plagerijen, grondvernielingen, illegale arrestaties, inbeslagnames, gewapende
aanvallen en dure processen.
Herdenking
Naar aanleiding van deze verjaardag willen diverse partners dit eeuwenlang durende
conflict in een breder historisch kader plaatsen en aan de hand van publiekswerking de
nog aanwezige sporen in het landschap aan het publiek laten zien. Naast de
kaarttentoonstelling plannen de partners activiteiten voor jong en oud. Wordt dus
vervolgd!

Kunst en Erfgoed in de Kijker
Voordracht
11 juni, 15.00u
Onderwerp: Hasselt aan Zee, een eeuw schilderkunst.
Spreker: Jo Rombouts
Op het palet van Hasseltse 20ste-eeuwse schilders staat niet enkel het paars van de
heide, het bruin van de vennen en het geel van het zand uit de Kempen, maar ook het
blauw van de zee. Heel wat Hasseltse 20ste-eeuwse kunstenaars lieten zich inspireren
door de zee en het vakantiegevoel... Denk maar aan werken van Hasseltse schilders als
Jos. Damien, Jacques Leduc, Paule Nolens en vele anderen.
De lezing sluit aan bij de gelijknamige tentoonstelling die loopt van 21 mei tot 28
augustus.

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

30 jaar Academie voor Streekgebonden Gastronomie
Project in het Tuincafé
Van 5 november tot 30 november 2011

Kunst en Erfgoed in de Kijker
Voordracht
10 september, 15.00u
Onderwerp: Tot hier en terug
Spreker: Ward Segers
Vijf eeuwen, zo lang voerden Hasselt en Zonhoven een verbeten strijd rond een
heidegebied. De ruzie tussen de gemeenten leidde tot plagerijen, grondvernielingen,
illegale arrestaties, inbeslagnames, gewapende aanvallen en dure processen.
Het gerechtelijke gevecht om de eigendom van de heide bracht de gemeenten in de 18de
eeuw tot bij de keizerlijke rechtbank van Wetzlar. Om de hoogste rechtsinstantie te
overtuigen van hun gelijk lieten beide partijen uitgebreide pamfletten drukken en
kleurrijke figuratieve kaarten maken.
Ward Segers zal aan de hand van een kaart uit Zonhoven uit 1765 de strijd laten
herleven. Want wie was nu eigenlijk écht de eigenaar van het gebied?

10 jaar Verzamelaarsunie van Hasseltse Keramiek
Project in het Tuincafé
Van 10 september tot 2 oktober
Tentoonstelling met unieke aanwinsten en vondsten van Hasseltse keramiek.

Kunst en Erfgoed in de Kijker
Voordracht
12 november, 15.00u
Onderwerp: Middeleeuwse bouwwerken in Hasselt
Spreker: Geert Kooken
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