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VOORWOORD

Wat bepaalt het succes van een museum, of beter een stadsmuseum?
De bezoekersaantallen? Het belang van de collectie? Het wetenschappelijke werk achter
de schermen? De betrokkenheid van de inwoners? Het aantal ‘hits’ in de media? De
publieksactiviteiten? De inzet van het personeel en de vrijwilligers?
Wat Het Stadsmus betreft is het antwoord meer dan ooit duidelijk. Het is een combinatie
van al die factoren. Eens te meer kunnen we op vele vlakken mooie cijfers voorleggen,
maar die tonen slechts een deel van het verhaal. Het belangrijkste is dat Het Stadsmus
definitief een plaats veroverd heeft in het Hasseltse cultuurlandschap. Bovendien is er
geen gevaar dat Het Stadsmus nu tevreden achterover gaat leunen en in slaap sukkelen,
daar staan de vele toekomstplannen garant voor.
Zoals elk jaar is dit ook de plaats om een zeer gemeende dank-u-wel te zeggen aan
iedereen die het voorbije jaar een aandeel had in de goede werking van ons museum.
Het personeel, de betrokken stadsdiensten, de vrijwilligers in en buiten de vzw, de vele
trouwe bezoekers… zij allen bewijzen Hasselt en de Hasselaren een grotere dienst dan ze
soms zelf denken.
Michel Ilsen
Voorzitter vzw
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COLLECTIEVERWERVING
De museumcollectie werd uitgebreid met 305 voorwerpen waarvan 155 schenkingen, 56
aankopen, 72 overdrachten, 9 vondsten en 13 voorwerpen uit een legaat (zie p. 37).
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 advies aan de schenker over een mogelijk alternatief.
Vergaderdata: 17 februari, 25 mei, 17 augustus en 23 november.
Schenkingen
Mia en Godelieve Bollen, dochters van burgemeester Bollen,
schonken diens burgemeesterkostuum, medailles en archief
aan Het Stadsmus. Het archief bevat talrijke
felicitatiebrieven bij zijn benoeming tot burgemeester in
1937 en zijn zilveren ambtsjubileum in 1962 en een
uitnodiging voor het huwelijk van Koning Boudewijn. De
medailles en het kostuum zijn een belangrijke aanwinst voor
het museum dat al het staatsieportret van de burgemeester
in de collectie heeft.
Raymond Polus schonk de bijna 90 jaar oude vlag met de vermelding’ Mutualiteit
Oudstrijders, C.O.N.O.V., 1914-1918 – 1940-1945’. C.O.N.O.V, de ‘Confederatie der Na
Oorlogsche Verbroederingen’, was een ziekenfonds dat speciaal in 1923 werd opgericht
voor oud-strijders van de Eerste Wereldoorlog.
We kregen ook twee interessante archieven en voorwerpen van een soldaat uit WOI.
Deze zullen verder bestudeerd worden in het kader van de voorziene tentoonstelling in
2014.
Aankopen
Tijdens de Raad van bestuur van 3 september besliste de vzw 250
euro ter beschikking te stellen voor de aankoop van kleingrafiek, in het
bijzonder ex librissen. John Martens en Jef Arras deden de prospectie.
Vandaar het grote aandeel ex librissen bij de aankopen (43 op totaal
van 56), volledig gefinancierd door de vzw. Tijdens de vergadering van
december werd beslist deze aankooppolitiek verder te zetten.
Alle aankopen in 2012 werden gefinancierd door de vzw omdat het aankoopbudget voor
collectie via de stad (10.000 euro) in 2012 gereserveerd werd voor de aankoop van een
kunstwerk van Fred Eerdekens. Daarmee zet het museum zijn politiek verder om
hedendaagse gevestigde kunstenaars een plaats te geven in de collectie. Dit budget
wordt aangevuld met het budget van de Dienst cultuur voor aankoop van werken van
hedendaagse kunstenaars (5.000 euro). Het saldo (10.000 euro) zal worden betaald door
de vzw.
Alle partijen overlegden met Fred Eerdekens over de aard van het aan te kopen
kunstwerk. Daarbij werd vooral rekening gehouden met de representativiteit van het
werk binnen het oeuvre van de kunstenaar en zijn eigen oordeel. Er werd gediscussieerd
over de aankoop van een bestaand kunstwerk of het maken van een nieuw en over de
noodzaak het kunstwerk permanent te integreren in het museum. Er werd beslist dat
Eerdekens een nieuw kunstwerk zal maken voor het museum. Hij zal een woordspel
uitwerken dat eventueel verband houdt met Hasselt of zijn geschiedenis. Dit wordt in
koper uitgewerkt waarbij het spel van de schaduw de woorden/zinnen leesbaar maakt.
Dit wordt geplaatst in de inkom, net tegenover de trap naar de tijdelijke
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tentoonstellingsruimte. Fred Eerdekens zal enkele voorstellen formuleren. Totale
kostprijs van het kunstwerk is 25.000 euro.
Het werk van Liesje Reyskens dat in 2011 gebudgetteerd
werd door de Dienst cultuur kreeg vorm aan de hand van
haar werk op de tentoonstelling SuperBodies. Ze maakte
speciaal voor de stad Hasselt een unieke collage van haar
beelden.
Overdracht
In het kader van de tentoonstelling rond de kanaalkom droeg
het Jenevermuseum 70 foto’s over de aanleg van het
Albertkanaal over aan het Stadsmus.
Bij de verbouwingen aan het Huis de Corswarem bleken de portretten van Adrien en
Guillaume de Corswarem en zijn echtgenote nog ingeschreven te zijn bij de provincie
Limburg. De portretten werden aan het museum overgedragen en zijn na de
verbouwingen naar hun oorspronkelijke plaats terug gekeerd.
Alle aanwinsten zijn, na aanvaarding door de raad van bestuur, digitaal geregistreerd
met foto.
Millefleur
Het museum werd op de hoogte gebracht van de verkoop van een uitzonderlijk en
zeldzaam stuk Hasselts roerend erfgoed, dat een belangrijke link heeft met de
geschiedenis van de Abdij van Herkenrode en dat door zijn Brugse makelij tevens van
belang is op Vlaams niveau. Het betreft een vroeg renaissance Millefleur wandtapijt uit
de 16de eeuw. Het belang ervan werd door Jo Rombouts en Jean-Jacques van Ormelingen
beschreven in een rapport. Voorlopig vinden wij niet de nodige fondsen om dit
belangrijke stuk Vlaams erfgoed aan te kopen. Daarom heeft de vzw aan de Minister van
Cultuur gevraag om dit stuk op de topstukkenlijst te plaatsen zodat de Vlaamse
Gemeenschap dit zelf zou kunnen verwerven en in bruikleen kan geven aan het museum.
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COLLECTIEBEHEER
Een tweede topstuk?
Het register Coemans van de Roode Roos staat op de shortlist van de topstukkenlijst
literatuur. Het is nog wachten op de beslissing van de minister.
Registratie
De permanente inspanningen die worden geleverd op het vlak van de registratie van de
collectie blijven hun vruchten af werpen. Vrijwilligers leveren graag een bijdrage, er
ontstaat interactie met het publiek dankzij onze online aanwezigheid en de registrator
kan snel reageren op vragen van derden. Het blijft een mooi werkinstrument voor de
eigen werking op het vlak van onderzoek en presentatie.
Op vraag van Museum M werden onze 15e- en 16e-eeuwse beelden gefotografeerd met
het oog op een vergelijkende studie van dergelijke beelden in Vlaamse musea.
Ine Schuurmans bood zich als studente conservatie/restauratie met een specialisatie
Keramiek aan de Artesis Hogeschool van Antwerpen vrijwillig aan om de
keramiekcollectie van het museum in AdLib verder te beschrijven.
Restauratie
o Portretten van Thomas Morren (1580-1661), Het echtpaar van Elsrack, 2 portretten,
1623, olie op paneel. De restauratie door Sarah Swinnen is afgerond.
o Een selectie binnenwerken en uurwerken wordt momenteel gerestaureerd door Eward
Ruyter voor de tentoonstelling Stop voor de Tijd:
o 1982.0024.00: Leonard Guillaume Joosten (1762-1849), tafelklok
vervaardiger, Lepoot, vervaardiger gangwerk, tafelklok, Hasselt, begin 19de
eeuw, mahoniehout, koper, email.
o Binnenwerk van 1987.0224.00: Leonardus Guilelmus Joosten (1762-1849),
Staande klok, Hasselt, 1820-1825, eikenhout, koper, tin.
o 1987.0251.00: Joseph Ceysens (1790-1873), Wandklok, Hasselt, ca. 1850,
koper, smeedijzer, tin.
o Binnenwerk van 2000.0113.00: Joannes Augustinus (1735-1790), staande
klok, 1761, hout, glas, metaal.
o 2004.0014.00: J. Nysten, wandklok, s.d., hout, glas,
Passieve conservering
o Digitalisering door firma Acmis van:
o 1992.0095.00: Register van de Sint-Ceciliakamer 'Novum Registrum
Confraternitatis Sanctae Ceciliae in Oppido Hasselensi anno 1670', 1670-1767
o 1992.0096.00: Register van de Sint-Ceciliakamer ‘Inhoudende de reglementen
en recessen van het Musieks-Collegie van Sint-Cecilia binnen Hasselt', 18221829
o Aankoop diverse conserveringsmaterialen
Bruiklenen
o Naar jaarlijkse gewoonte werd de rederijkerskraag van Van Esser gedragen door de
voorzitter van de Roode Roos op de Stokvisfeesten in het Vrijzinnig Centrum eind
februari en de jaarlijkse mei-avondviering (30 april) op de Grote Markt;
o Belgische Jugendstilpracht auf Fliesen (7/10/2011 – 21/8/2012, Erste Deutsche
Fliesenmuseum Boizenburg Duitsland): grote selectie Hasseltse tegels. Deze
tentoonstelling reisde nadien door naar Gent;
o Belgische Jugendstilpracht op tegels (31/10/2011 – 31/3/2012, MIAT Gent);
o Limburgse Reuzen (1/7/2012 – 11/7/2012, Elfjulicomité Limburg, Genk): onze
reuzenheksen werden tentoongesteld en rondgedragen tijdens een heksenstoet, op
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o
o
o
o

de tentoonstelling waren verschillende collectiestukken van de Langeman Don
Christophe te zien;
Klein Grut. Groot verhaal. (19/3/2012 – 29/3/2012, KHLim, Zaal onder de Toren
Hasselt): 16 schilderijen en prenten met voorstellingen van kinderen;
Goldene Pracht. Mittelalterliche Schatzkunst in Westfalen (26/2/2012 – 28/5/2012,
LWL-Landesmuseum München Duitsland): onze torenmonstrans uit 1286;
Waldo Geuns leende vitrines uit voor Sopra La Musica in Woutershof Kuringen;
Politie HaZoDi leende vitrines uit voor hun opendeurdag.

Beeldengroep
Eén van onze oudste collectiestukken, een
beeldengroep van Christus in het graf, Maria en
een engel uit de 17de eeuw, kregen een
prominente plaats in de tentoonstelling over de
Orde van het Heilig Graf in de kelders van het
klooster van de Zusters van het Heilig Graf in
Herkenrode. Het museum gaf de beelden in
langdurige bruikleen. (zie ook Kunst en Erfgoed in
de Kijker, p. 20)

Kennis- en informatiecentrum
Het museum blijft een belangrijk aanspreekpunt voor informatie over de collectie en de
geschiedenis van Hasselt. We kregen meer dan 60 vragen. Opvallend is dat het aandeel
van de vragen die ons bereiken via ErfgoedPlus.be groter wordt (17). Sommige
gebruikers signaleren een fout of lacune. Zo stuurde Alex Marut ons meer informatie over
de fotograaf Albert Laskiewicz.
Een Bruggeling reageerde op een door ons als anoniem ingeschreven schilderij:
“Dit portret (zowel doek als kader) vertoont grote gelijkenissen met twee portretten in mijn
bezit, getekend door Franz Damien, nl. mijn overgrootvader Désiré Louis Calonne en diens
echtgenote Gérardine Stasse. Ik stuur eerstdaags aan mevr. Delbeke een mail met de twee
doeken in bijlage.”

Tegelijk vinden de gebruikers info die hun eigen familiegeschiedenis kan verduidelijken.
Een mooi voorbeeld is:
“Dit schilderij kende ik niet! Terwijl het mijn grootmoeder, bobonne, bomma voorstelt. We
kenden wel het schilderij van de moeder van bomma, Awouters, want dat hing in de
Maastrichterstraat 60 in het geboortehuis van mij, mijn zus en broer en is ook in Het
Stadsmus nu. En het schilderij van tante Lea, de dochter van mijn bomma en de zuster van
mijn vader. Dat zijn allemaal werken van de jonge Wallaert die kind aan huis was in de
Astridlaan, net als Jef Leynen en Alice Nahon. Mooi om bomma weer even te zien!”

Calamiteitenplan
De actiepunten uit het calamiteitenplan zijn gerealiseerd. De deurmagneten zijn
vernieuwd, in de kelder staat een brandbeveiligde kast en in de bureaus op de
verdiepingen zijn brandladders geplaatst.
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WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

KERMIS IN HASSELT
De oproepen van het museum naar de Hasselaar en de onverdroten inzet van de
vrijwilligers Jean-Paul Lambrichts en Valentin Kreemers hebben al honderden foto’s,
schilderijen, films en decors opgeleverd. Publicatie en tentoonstelling van 6 september
2013 tot 6 januari 2014.
HASSELTSE DANSORKESTEN
De al even gedreven bestuurders Rik Ghysen en Valentin Peeters verkregen, samen met
de leden van hun werkgroep (Paul Grondelaers, John Bruninx, Paul Claes, Theo Verhulst)
een indrukwekkende lijst en honderden foto’s van de naoorlogse populaire bands en
dansorkesten in Hasselt. Publicatie en tentoonstelling van 1 februari tot 21 mei 2014.
WERELDOORLOG I
Het Geheugen Collectief voerde, met middelen van het erfgoedconvenant, een onderzoek
naar de beschikbare bronnen in Hasselt voor onderzoek naar de geschiedenis van
Wereldoorlog I. Dit onderzoek werd eind 2012 afgerond.
Via het project Word Erfgoedgeneraal worden talrijke persoonlijke verhalen van
Hasselaren verzameld. Deze ondergaan waar mogelijk de historische kritiek aan de hand
van de beschikbare bronnen. Het museum krijgt daarbij de steun van vrijwilligers Karin
De Greeve en Willy Theunis. Er wordt gezocht naar de mogelijkheid om de inhoudelijke
context van de verhalen nog beter te kaderen. Een projectmedewerker behoort
vooralsnog niet tot de mogelijkheden.

PRESENTEREN EN INFORMEREN

HASSELT, VROEGER, NU EN LATER
Permanente opstelling in de spiegelzaal en de benedenruimte
De ambitie om de belangrijke strategische ontwikkelingsprojecten in Hasselt voor het
publiek te ontsluiten in de benedenruimtes van het museum is tot nu toe nog niet
waargemaakt. Daarom werd in de eerste ruimte het thema kanaalkom ingevuld met
beschikbare kunst uit het depot.
SUPERBODIES | TRIËNNALE VOOR BEELDENDE KUNST, MODE EN DESIGN
4 februari tot 27 mei 2012
De derde Hasseltse triënnale Superbodies stond in het teken van de fascinatie van
kunstenaars en ontwerpers voor de manier waarop ons lichaam onbewust vormgeeft aan
onze ervaringen. De tentoonstelling focuste op het lichaam in al zijn - vaak halfbewuste handelingen De hele stad kwam als podium in aanmerking, maar de nadruk lag op de
tentoonstellingen in de grote cultuurhuizen, gelegen op wandelafstand van elkaar. Deze
huizen waren het Cultuurcentrum Hasselt, huis voor actuele kunst Z33, Modemuseum
Hasselt, CIAP en Het Stadsmus.
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In Het Stadsmus stelden volgende kunstenaars hun werken tentoon:
Fotograaf Vincen Beeckman maakte voor SuperBodies video- en fotoopnames van Hasselaren op een plek in Hasselt waarmee ze een
bijzondere band hebben. Deze werden tentoongesteld in Het Tuincafé.
Ann Veronica Janssens met drie werken: Phosphènes, Aquarium en
Untitled.
Jean-Luc Moulène met enkele foto’s en beeldhouwwerken.
Martin Riches met zijn ‘Walking machines’.
Erwin Stache met een interactieve en muzikaal snarenwerk.
Het geheel van de activiteiten leverde 2.588 bezoekers op.
Tijdens SuperBodies vonden ook een reeks educatieve activiteiten voor volwassenen en
kinderen plaats. (Zie ‘Educatieve werking, 16)
KLEURBOEL
9 september tot 7 november 2012
De benadering voor de tweejaarlijkse tentoonstelling Kleurboel werd opgefrist. Naast het
leren kijken naar prenten en beelden kunnen de kinderen ook luisteren naar de verhalen
waarbij de leerkracht traditioneel een verhaal voorleest. Dit jaar werd de kamishibai
ingevoerd met twee reeksen vertelplaten. En enkele verhalen van Rikki waren als fundels
beschikbaar. Daardoor konden de kinderen op verschillende manieren met verhalen
vertellen kennis maken.
Bij deze tentoonstelling werden ook allerlei educatieve activiteiten, zoals een
familienamiddag en de Junior Kleurboel Prijs, georganiseerd. (Zie ‘Educatieve werking’,
p. 19)
De tentoonstelling telde 1.771 bezoekers, waarvan 1.293 in schoolverband.
MUSEUMWERK X
5 mei tot 26 mei 2012
Jaarlijks stellen de studenten van de lerarenopleiding plastische
opvoeding van de PHL en van de KHLim samen tentoon in één van de
Hasseltse musea of op een andere Hasseltse locatie. Vorig jaar
palmden ze de gelatinesite in. Voor de 10de editie was Het Stadsmus
aan de beurt. De studenten kregen de opdracht om een beeldend
werk te maken dat verband houdt met het thema ‘confrontatie’. Dit
thema was voor vele interpretaties vatbaar. Sommigen gingen een
confrontatie aan met de directe omgeving van het museum of met
werken uit de vaste collectie. Anderen trachtten met hun beeldend
werk de toeschouwers op confronterende wijze te laten nadenken
over bepaalde actuele onderwerpen.
Studenten documenteerden zich over het opgelegde thema, leerden verschillende
bronnen te raadplegen, en zochten oplossingen voor beeldende en technische
moeilijkheden. Ze dachten ook na over de presentatie en de duiding van het werk in de
beschikbare ruimte.
Dit jaar deden we beroep op kunsthistoricus/ beeldend kunstenaar Koen Broucke voor de
begeleiding van het project.
Deze tentoonstelling telde 240 bezoekers.
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HASSELT2O. WATER, VROEGER, NU EN LATER
9 juni tot 26 augustus 2012
De erfgoedcel Hasselt was te gast met een sfeertentoonstelling
opgebouwd rond verschillende invalshoeken over water.
Het museum organiseerde in de vakantie enkele
zomerworkshops voor kinderen. (zie p.18)
Aantal bezoekers: 588
STADSMUST: JEF ARRAS
van 8 september tot 21 oktober 2012
Het Stadsmus vroeg opnieuw aan een bekende Hasselaar om een persoonlijke
schatkamer in te richten met beeldende kunst uit het depot. Na Michel Ilsen en Lieve
Pollet trad Jef Arras op als curator. Als bestuurder van het museum schonk Jef Arras al
talrijke collectiestukken aan het museum. Zelf is hij een fervent ex libris verzamelaar.
Daaronder zitten heel wat pareltjes die een link hebben met Hasselt. In het kader van
Stadsmust schonk Jef hiervan een selectie aan het museum. Deze tentoonstelling geeft
niet alleen een kijk op een boeiend leven van een Lierenaar in Hasselt, maar ook op de
vorming van collectie in een stedelijk museum. De collectie uit het depot kreeg tijdens
Stadsmust een originele samenhang.
Aantal bezoekers: 71
CONTEXT. 150 JAAR ACADEMIE
Van 17 november tot 6 januari
In het najaar van 2012 bestond de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten van
Hasselt 150 jaar. Voor die gelegenheid werden vijf verschillende
tentoonstellingsprojecten georganiseerd op vier locaties: Het Stadsmus, het
cultuurcentrum Hasselt, in de Kringwinkel Okazi en in de Academiegalerie.
Het Stadsmus bracht de tentoonstelling ‘Context’, een fototentoonstelling van Carlo
Valkenborgh en Eddy Willems, twee fotografen die als docent verbonden zijn aan de
Hasseltse academie. Voor deze tentoonstelling werden kunstwerken die ooit gemaakt
werden in de academie van Hasselt terug opgespoord. Ze zochten vooral een antwoord
op de vraag hoe en op welke manier die werken hun plaats in de wereld gevonden
hebben. De boeiendste en meest verrassende ‘teruggevonden werken’ werden
gefotografeerd op de plek en in de toestand waarin ze zich bevinden: in een woonkamer,
op zolder, in een tuinhuis, in de slaapkamer,...
In de historische tentoonstelling ‘Cour d’Honneur’ werden werken getoond van enkele
markante leraars en leerlingen uit de periode 1862 - 1963. Deze pionierstijd van de
Hasseltse academie viel samen met een van de boeiendste periodes in de
kunstgeschiedenis. Uit die ‘eerste honderd jaar’ werden werken getoond van onder
andere Djef Anten, Arthur Erarts, Paul Bamps, Jos. Damien en Lucien Nolens. De
tentoonstelling sloot af in 1963 met werk van Robert Vandereycken, Pierre Cox en Paule
Nolens. Het grootste deel van de getoonde werken was afkomstig uit de collectie van het
museum.
De conservator schreef een korte bijdrage over de geschiedenis van de Academie in de
publicatie.
Aantal bezoekers: 370
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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.
Alaaf! Carnaval in Hasselt
3 tot 25 maart
In samenwerking met Stadsarchief Hasselt
Het hedendaagse carnaval is vooral een manier om feest te
vieren, de scherpe kantjes zijn er afgevijld. In Hasselt wordt
carnaval traditiegetrouw gevierd in het weekend van
Halfvasten. Het stadsarchief verwierf in 2009 een reeks
ontwerptekeningen en een album van Ernest Roosen. De
tekeningen dateren uit de jaren 1950 en tonen ontwerpen
van carnavalswagens en het eerste prins carnavalkostuum.
Het album bevat prachtige sfeerfoto’s, programmaboekjes,
liedjesteksten en artikels over carnaval. Deze mooie en kleurrijke aanwinst vormde de
aanleiding voor een tentoonstelling over carnaval in Het Stadsmus. De tentoonstelling
wordt verder aangevuld met fotomateriaal, affiches en programmaboekjes uit de collectie
van het stadsarchief.
Aantal bezoekers: 122
Ukiyo-e of Japanse houtsnede prenten
1 tot 6 juni
In samenwerking met Japans Cultureel Centrum.
Ter gelegenheid van het 20-jarige bestaan van de Japanse Tujn in Hasselt, organiseerde
de kunsthandel Hotei Japanese Prints uit Leiden een expo van houtsnede prenten of
'ukiyo-e'. Ze selecteerde bekende thema’s zoals Japanse landschappen en natuurprenten
van kunstenaars als Hiroshige en Hokusai maar verkennen ook de bevreemdende wereld
van het kabuki theater en heldhaftige samurai tot de erotische prenten van het
Yoshiwara bordelendistrict….
Op zondag 3 juni was er een workshop Japanse prenten maken.
Aantal bezoekers: 41
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PUBLIEKSACTIES
Word Erfgoedkoning
Begin maart 2010 lanceerden Het Stadsmus en de Erfgoedcel Hasselt het project ‘Word
Erfgoedkoning’, een nieuw participatief project als opvolger voor het project Straat per
straat. Met dit project zijn we benieuwd naar wat de Hasselaren voor de toekomst willen
bewaren. Maand na maand en wijk per wijk kregen 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 kreeg 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 werd een aantal weken in het museum getoond, de foto van de
Erfgoedkoning en zijn voorwerp en verhaal kwam aan een wand in het museum.
In 2012 liep dit project verder. Volgende wijken kwamen aan de beurt:
-

Hasselt centrum, maart 2012: Guido Moermans met de vibrograf van zijn vader,
een Hasseltse uurwerkmaker;
Heilig Hart, april 2012: Brigitte Cox met het landbouwdiploma van haar
overgrootvader;
Heilig Kruis, mei 2012: Annie Van Gelooven met het bovenlicht van de winkel en
het café van haar grootvader in Kermt.

De ontvangst van de laatst verkozen erfgoedkoning was in april 2012. Op 22 april was
het thema van de Erfgoeddag ‘Helden’. Erfgoedkoningen, en alle andere
erfgoedbewaarders, kunnen als helden van het erfgoed beschouwd worden. Daarom
organiseerden Het Stadsmus en de Erfgoedcel een afsluitmoment rond het project Word
Erfgoedkoning. Vanaf de Grote Markt tot aan het museum kwam een rij van
Erfgoedkoningen langs de weg.
De reacties bleven ook in 2012 heel enthousiast en positief. Het verhaal werd elke maand
in een aantal kranten/weekbladen opgepikt. Het project bereikte de beoogde doelstelling,
nl. de Hasselaar sensibiliseren rond de waarde van erfgoed. Dit resulteerde ook nu weer
in enkele schenkingen.
438 genodigden volgden mee de rondleidingen met de erfgoedkoning(in).
Word Erfgoedgeneraal
In april liep de reeks Word Erfgoedkoning af (22 Hasselaren). Dit op een moment dat het
concept duidelijk begon te leven bij de Hasselaren.
In 2014 wordt in Het Stadsmus een tentoonstelling beoogd met persoonlijke verhalen
rond WOI in Hasselt.
Daarom werd het project Wordt Erfgoedkoning opnieuw opgestart met een oproep naar
erfgoed en persoonlijke verhalen rond Wereldoorlog I. Het hele concept blijft hetzelfde zij
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het met een ander boegbeeld, Karin De Greeve. De naam veranderde in Word
Erfgoedgeneraal.
De lancering van het project gebeurde tijdens de cultuurbeurs in september 2012. De
eerste Erfgoedgeneraal werd gepresenteerd begin november 2012. De verhalen worden
geregistreerd op de website erfgoedgeneraal.be.
De financiering van het project loopt via de middelen van het erfgoedconvenant en de
reguliere werking van Het Stadsmus.
De 24 wijken worden herleid tot 14 wijken zodat het project in het voorjaar 2014 kan
afgesloten worden. Op die manier kunnen alle verhalen verwerkt worden voor de
herdenking van WOI.
In 2012 waren dit de Erfgoedgeneralen:
-

Runkst, november 2012: Bob en Julien Grauls met foto’s en brieven van hun
(over)grootvader;
Stevoort, december 2012: Sylvain Robben met het Duitse bekertje van zijn vader.

Participatie
In 2012 vroeg Het Stadsmus aan FARO (steunpunt voor musea) om ondersteund te
worden bij het uitwisselen van de expertise die het museum de afgelopen jaren verwierf
met participatief werken (interactief luik in de vaste opstelling, Straat per Straat, Word
Erfgoedkoning, Word Erfgoedgeneraal).
FARO verbond deze vraag aan haar intentie om het Vlaamse museumlandschap kennis te
laten maken met participatie in musea, en dit aan de hand van de publicatie The
Participatory Museum van Nina Simon.
Stafmedewerker Tine Rock nam daarop deel aan een leesgroep waarin de theorie van
Simon werd getoetst aan voorbeelden uit de praktijk en aan de eigen ervaringen van de
deelnemende musea. Dit traject bood de mogelijkheid om de eigen ervaringen in een
theoretisch kader te plaatsen en onze projecten nog aan te scherpen.
Tegelijkertijd was dit traject ook de bevestiging dat het museum de afgelopen jaren
bijzondere participatieve projecten heeft ontwikkeld, die opmerkelijk zijn in het Vlaamse
én Nederlandse museumlandschap. Op het Groot onderhoud (jaarlijkse bijeenkomst van
het erfgoedveld) feliciteerde de bekende Nederlandse museoloog Peter van Mensch van
de Reinwardt Academie ons met het project Word Erfgoedgeneraal en ook in het kader
van de vele initiatieven die er momenteel lopen rond Wereldoorlog I, valt het project
binnen Limburg en Vlaanderen op als een goede manier om verhalen en objecten te
verzamelen én tegelijkertijd een erfgoedgemeenschap rond Wereldoorlog I te creëren.
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.
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29 april (tijdens dialectendag), 17 juni, 23 september en 25 november.
268 toehoorders
Muscadet
Elke zondag in juli en augustus om 11.00 uur in het Tuincafé.
In totaal genoten 1.267 bezoekers van de voorstellingen.
Theater op de Markt
Vrijdag 10 augustus om 18.30u en 20.30u
Zaterdag 11 augustus om 17.45u en 20.00u
Optreden van FET A MA (F/ES) – SWAP in de tuin van het museum.
Open Monumentendag
9 september
Het huis Stellingwerff-Waerdenhof bood tussen 1932 en 1980 onderdak aan de Hasseltse
Academie. Voor de Open Monumentendag 2012 met als thema Muziek, Woord en Beeld
(9 september) plaatste het museum foto’s uit de oude doos in de museum- en dus
vroegere academieruimtes. Waar was de teken- of keramiekafdeling? Het werd een
nostalgische wandeling voor al wie hier les volgde. De Stedelijke Academie voor Schone
Kunsten kwam voor één dag terug naar het museum met demonstraties van de
verschillende kunstactiviteiten
Aantal bezoekers: 48
Jeneverfeesten
Zaterdag 20 en zondag 21 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.
Aantal bezoekers: 824
Opening Smaaksalon
29 en 30 september
Bij de opening van het Smaaksalon werd de hele omgeving betrokken. Twee olifanten,
één in chocolade en één in speculaas, trokken vele bezoekers naar het museum. Eerst
om gewoon te kijken, maar zondag rond 16 uur mochten groot en klein de chocolade en
de speculaas opsmullen. De olifanten werden gemaakt door de Bakkerijschool.
Aantal bezoekers: 1740
Elephant Parade
Het museum was van 1 september tot 8 november de veilige
thuishaven voor één van de mooi beschilderde olifanten uit de
Elephant Parade. Het werk is van Keiko Yoshida.

Week van de Smaak – Speculaasfeesten
24 november
In het kader van de Week van de Smaak
organiseerde Het Stadsmus samen met de Orde
van de Hasseltse Speculaas en de Bakkerijschool
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van Hasselt workshops voor kleuter- en basisonderwijs. (zie ook p. 20)
Op zaterdag 24 november hield de Orde van de Hasseltse Speculaas van 10u tot 18u zijn
speculaasfeesten in de tuin van Het Stadsmus. Na een gunstige evaluatie werd beslist
ook het komende jaar de speculaasfeesten in het museum te organiseren.
Aantal bezoekers: 1.000
Rednote festival
4 november
Zindering in Het Stadsmus | 4 november om 15u en 16u30
Kleuters worden in Het Stadsmus verwend met de tentoonstelling Kleurboel én met
Zindering, een interactief concert voor de allerkleinsten met muziek van Marin Marais.
De toegang was 3 euro.
Aantal bezoekers: 36
Internationale Ex libris ruildag
Zaterdag 17 november
68 aanwezigen
EDUCATIEVE WERKING
Het aanbod voor individuele bezoekers met kinderen blijft een troef voor het museum,
vooral tijdens de schoolvakanties. Om wat meer scholen te bereiken, is het museum
gestart met het geven van workshops speculaasbakken voor de lagere school.
Educatieve museumspelen
De educatieve museumspelen voor het lager onderwijs werden ook in 2012 aangeboden.
- Op zoek naar de Langeman – 75 lln.
- Het geheim van de Troubadour – 66 lln.
- Klas bouwt Hasselt – 16 lln.
- Dood & Begraven – 15 lln.
‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’, luisterroute door Hasselt
De luisterroute kent een stijgend succes.
In 2012 liepen 615 kinderen de route.
In 2011 begon een studente van de Hogeschool Zuyd Maastricht-Tilburg aan een
onderzoek naar de promotie van de luisterroute. Het onderzoek werd in 2012 afgerond.
Zij gaf adviezen over hoe de luisterroute beter gepromoot kan worden naar individuele
bezoekers en scholen. De luisterroute werd aangepast aan de bevindingen van het
onderzoek.
Het mussenkussen
Het mussenkussen, het kinderparcours van Het Stadsmus, kent een blijvend succes.
220 kinderen zochten uit wat er met de attributen in hun rugzak moet gebeuren.
SuperBodies - Educatie en activiteiten
Educatieve rondleidingen
Vandaag de dag staat het interactieve centraal in het rondleiden van een groep doorheen
een tentoonstelling. Enkel en alleen maar inhoudelijke informatie meegeven, is verleden
tijd. Interactie creëren en dialoog voeren is daarentegen van groot belang. Daarom
werkte de educatieve werkgroep voor groepen, zowel kinderen, jongeren als
volwassenen, verschillende educatieve rondleidingen uit. Deze bestonden uit op maat
gemaakte werkvormen, gaande van tekenopdrachten voor kinderen tot discussievormen
voor volwassenen, zodat de boodschap van SuperBodies op een interactieve manier
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overgebracht kon worden op de bezoeker. Ook in Het Stadsmus gingen deze educatieve
rondleidingen door.
Er werden diverse opdrachten voorzien die in elk cultuurhuis en bij verschillende
kunstwerken gebruikt konden worden. De gids kon hieruit zelf een selectie maken op
basis van zijn/haar eigenheid en de interesses van de groep.
Aantal deelnemers: 337
Kijkwijzer voor kinderen en jongeren
Niet voor ouders!
Voor kinderen en jongeren werd er een kijkwijzer ontwikkeld. Met dit boekje konden ze
een spannend parcours afleggen doorheen de vijf verschillende tentoonstellingen die op
wandelafstand van elkaar liggen. Per locatie waren er enkele opdrachten die de kinderen
gerichter lieten kijken naar de kunstwerken.
In de kijkwijzer stak ook een roodfilter. Die kon op enkele pagina’s gebruikt worden. Op
deze pagina’s stond ‘geheime informatie’ die je enkel met gebruik van de filter kan lezen.
Ook in de tentoonstellingen hingen tekstplaatjes bij enkele kunstwerken die alleen
gelezen konden worden met behulp van de filter.
Lerarendag in samenwerking met Klasse
Op zaterdag 11 februari organiseerde SuperBodies in samenwerking met Klasse een
lerarendag. De leraren werden samen met hun gezin ontvangen in het Cultuurcentrum
Hasselt. Daar kregen ze een infosessie over het educatieve aanbod. De kinderen kregen
ondertussen een korte rondleiding in het Cultuurcentrum. Daarna konden de leraren
kiezen voor een interactieve rondleiding voor het ganse gezin in het Modemuseum, het
Cultuurcentrum of Z33. Tot slot konden ze nog vrij de andere locaties bezoeken. De
lerarendag werd afgesloten met een drankje in het SuperBodiescafé in Het Stadsmus.
Familiedag
Op zondag 1 april konden gezinnen met kinderen op Superbezoek komen in Het
Stadsmus. Eerst namen ze onder leiding van een gids een kijkje in de tentoonstelling.
Daarna gingen ze zelf aan de slag: met allerlei verschillende materialen maakten ze per
gezin een eigen muziek-kunstwerk. Uiteraard mochten ze dat mee naar huis nemen.
Door gebrek aan promotie waren tijdens deze workshop maar 2 deelnemers aanwezig.
Specifieke tools voor scholen: Supermap
Er werd een gratis Supermap voorzien voor leerkrachten van het lager en het secundair
onderwijs , met opdrachten om het bezoek voor te bereiden en na te verwerken in de
klas. De Supermap gaf hen een houvast om het bezoek aan SuperBodies te kaderen in
de lessen, eindtermen en in een kort traject met voor - en naverwerking.
Performance Marloeke van der Vlugt
Op 20, 21 en 22 april toonde Marloeke van der Vlugt de voorstelling Series
Patchmaker#1 voor telkens één bezoeker. Marloeke van der Vlugt werkt al jaren aan
installaties waarin de imaginaire werkelijkheid van het lichaam geëxploreerd wordt. In de
installatie ‘Series Patchmaker #1’ staat haar eigen lichaam centraal. Door het op
specifieke plaatsen aan te raken komen filmbeelden op gang die extreme situaties van
het lichaam zoals verstikking of een ongeval oproepen.
Aantal deelnemers: 36
Gidsenopleidingen
Voor de begeleiding van groepen die SuperBodies bezochten werd er een beroep gedaan
op gidsen van de Hasseltse Toeristische Gidsen, museumgidsen en gidsen van Z33,
aangevuld met enkele nieuwe gidsen, die aan de hand van een intakegesprek beoordeeld
werden op hun geschiktheid. Zo kwamen we op een totaal van 30 SuperBodiesgidsen.
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De gidsen kregen een drieledige opleiding:
 op 29/11/2011 kregen de gidsen in huis de Corswarem een informatieve sessie
met wat algemene uitleg over SuperBodies door curator Pieter ’T Jonck en
praktische informatie van educatief coördinator Joke Smets.
 Tijdens de volgende opleidingssessie op 24/01/2012 ging curator Pieter ’T Jonck
dieper in op de tentoongestelde werken. De gidsen kregen ook nog wat praktische
informatie en de educatieve rondleidingen werden voorgesteld.
 Daarna volgde er, vlak na de opening, op 04/02/2012 nog een derde
opleidingssessie waarin de gidsen onder begeleiding van de educatieve
medewerkers van de verschillende locaties plaatsbezoeken ondernamen.

Krokuskriebels
Krokuskriebels is een project op gezinsmaat van de Gezinsbond, een uitnodiging voor alle
ouders en grootouders om samen met hun kinderen en kleinkinderen tussen de 3 en 12
jaar de wereld van de musea te verkennen.
Van 18 tot 26 februari 2012 ging het evenement Krokuskriebels door. Ook Het Stadsmus
deed mee. De activiteiten in het museum stonden volledig in het teken van SuperBodies.
Supermus!
In Het Stadsmus kon je met het hele gezin terecht voor een Superervaring!
Kleuters zochten samen met hun (groot)ouders én met Sus de mus naar de schatten van
het museum, terwijl gezinnen met kinderen van 6 tot 12 jaar met het superleuke
'SuperMussenkussen' aan de slag gaan.
4 deelnemers
Superworkshops
Families met kinderen van 8 tot 12 jaar konden ook een ‘Superworkshop’ volgen op 22
en 24 februari (14-16u30). Hierbij gingen ze eerst met een gids door de tentoonstelling
'Superbodies' en maakten ze daarna hun eigen Superkunstwerk!
37deelnemers per sessie
De schatten van Vlieg
Cultuurnet Vlaanderen organiseerde van 1 juli tot 31 augustus 2012 de
zomeractie ‘De schatten van Vlieg’.
Vlieg ging in Het Stadsmus op bezoek bij zijn vriendje, Sus de mus. Samen
verstopten ze in het museum (vaste collectie) een schatkist. Als een echte
speurneus gingen de kinderen op zoek naar de schatkist.
46 kinderen speurden naar de schatkist van Het Stadsmus.
Zomerworkshops
Tijdens de zomervakantie organiseerde Het Stadsmus enkele workshops voor kinderen
van 8 tot 12 jaar bij de tentoonstelling ‘Water’. Na een korte rondleiding in de
tentoonstelling gingen de kinderen in de educatieve ruimte creatief aan de slag.
Kikker vilten – 6 juli
De kinderen viltten met wol, water en zeep zelf een kikkertje
dat aan een sleutelhanger bevestigd kon worden.
Waterpistool – 13 juli
Met een plastic fles of ander afvalmateriaal en een spuitkop
maakten de kinderen een eenvoudig waterpistool. Daarna
beschilderden ze dit. (foto Kris Van de Sande)
Ballonboot - 20 juli
De kinderen maakten uit piepschuim een boot, beschilderden
die en maakten een ‘aandrijfmechanisme’ met een stukje
pvc-buis, een rietje en een ballon. Hierdoor kon de boot zelf
vooruit bewegen op het water.
Periscoop – 10 augustus
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-

-

Met behulp van karton of van melkdozen maakten de kinderen een periscoop,
zoals ook in duikboten gebruikt wordt. Deze periscoop kon je niet in het water
gebruiken, maar kon wel als spionage-instrument dienen: achter struiken, bomen,
meubels zie jij alles, maar niemand ziet jou!
Coole gieter – 17 augustus
De kinderen maakten zelf een gieter met allerlei recyclagemateriaal. Deze gieter
werd dan gepimpt tot brandblusser, vis, kikker, badeend, … De bloemen water
geven was daarna met deze gieter geen saai karwei meer!
Sneeuwbol – 24 augustus
De kinderen maakten zelf een ‘sneeuwbol’. Eerst boetseerden ze figuurtjes uit
zelfhardende klei. Ze bevestigden die in het dekseltje van een bokaaltje, deden
water en glitters in de bokaal. En dan: schudden maar…

Aantal deelnemers: 40

Waterweek – museumdag 11 juli
Van 9 tot 13 juli organiseerde de Erfgoedcel Hasselt een waterweek, naar aanleiding van
de tentoonstelling ‘Water’ in Het Stadsmus.
Op 11 juli ging er een museumdag door, die in het teken stond van piraten. Eerst gingen
de kinderen naar het Nationaal Jenevermuseum waar ze een eigen – alcoholvrij –
piratendrankje brouwden. Daarna konden ze in Het Stadsmus terecht voor een workshop
piratenattributen maken. In de namiddag trokken de kinderen vanuit Het Stadsmus de
stad in om door allerlei opdrachten een piratenkaart samen te stellen, zodat ze
uiteindelijk op zoek konden gaan naar de schat.
Aantal deelnemers: 30

Studiedag educatie in Het Stadsmus
18 september
Op 18 september ging in het museum een studiedag door ging door over 'Actieve
werkvormen in een rondleiding voor kinderen en jongeren', gegeven door Chris Ferket
van Mooss. Tijdens de namiddag gaf educatief medewerker van Het Stadsmus Joke
Smets een rondleiding doorheen de vaste presentatie van het museum. De opdrachten
die de deelnemers kregen, stonden steeds in relatie met de museumopstelling van het
museum.
Aantal deelnemers: 57

Kleurboel: educatie en activiteiten
Kleurboelprijs
De kinderen die de tentoonstelling Kleurboel bezochten, kregen de kans om op een
ludieke manier hun favoriete prentenboek te kiezen. Het winnende boek, Lily’s sweet
discovery van Cindy de Sousa, kreeg de Kleurboelprijs.
1.479 kinderen brachten hun stem uit.
De winnaar van de Kleurboelprijs werd feestelijk bekendgemaakt op woensdag 7
november, om 15 uur.
Feest mee met Rikki - Familienamiddag op zondag 28/10
Rikki, het bekende konijntje van Guido van Genechten, kwam naar het museum.
Kinderen van 3 tot 8 jaar konden luisteren naar Rikki-verhalen, knutselen en spelletjes
spelen. Daarnaast konden ze lekker knuffelen met Rikki en met hem op de foto.
Het werd een leuke middag voor het hele gezin!
Er waren 118 aanwezigen, minder dan de vorige editie, maar het was prachtig weer….
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Junior Kleurboel Prijs
De stad Hasselt en Clavis Uitgeverij nodigden alle kinderen van Limburg (van het 1 ste tot
het 5de leerjaar) uit om in groep (met de klas of met de jeugdbeweging) deel te nemen
aan de Junior Kleurboel Prijs. Ze maakten samen met hun klasgenootjes een
prentenboek, gebaseerd op het scenario van ‘De maskerwinkel’. Hiermee konden ze een
boekenpakket van Clavis Uitgeverij voor de klasbibliotheek winnen. Bovendien pronkte
hun inzending in de tentoonstelling Kleurboel.
De winnaars van de Junior Kleurboel Prijs (per graad van de lagere school) werden
feestelijk bekendgemaakt op woensdag 7 november, om 15 uur. Zij kregen hierbij ook
nog een tekenworkshop van juf Marit. Elke klas maakte samen een schilderij en mocht
het daarna meenemen naar de klas.
Er deden 10 klassen mee.

Workshops speculaasbakken voor scholen
Het Stadsmus organiseerde van 19 tot 23 november 2012
workshops speculaasbakken. Dit stond helemaal in het teken
van Sinterklaas. Klassen van de lagere school konden tijdens
deze week in de voor- en namiddag speculaas komen
bakken, onder leiding van de leerlingen en leerkrachten van
de Bakkerijschool Hasselt. Op het einde kregen de leerlingen
een zakje speculaas, een diploma en een boekje over
speculaas mee naar huis.
Deze activiteiten voor scholen is altijd in een wip volgeboekt.
Aantal deelnemers: 164
Wegens dit succes zal het museum in 2013 deze workshops vaker organiseren, telkens
rond een ander thema (Valentijn, lente).
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.
februari

ALAAF! De heropleving van de carnavalstraditie in Hasselt met speciale
aandacht voor de jaren 1950, Mieke Strauven, Stadsarchief Hasselt
(N.a.v. de gelijknamige tentoonstelling)

april

Dame met lorgnet, Michel Ilsen, Raad van Bestuur
(2009.0053.00: schilderij van Godfried Guffens (1823-1901)

juni

Waterhuishouding in Hasselt, Anke Souvereyns, projectmedewerker
Erfgoedcel
(n.a.v. de tentoonstelling H2O – Water in Hasselt)

september

Campendeck, Luc Steegen, oud-directeur Stedelijke Academie en Ludo
Hulshagen, directeur Stedelijk Conservatorium Hasselt
(1989.0044.00: draagbaar harmonium, Uitvinding en ontwerp Clement Van
Campenhout (1921-1997) & Raf Deckers (°1938), uitvoering door Mark
Nagels)

november

Dialoog met de ruimte, Ann Delbeke, conservator
(1990.0131.00: Vaste installatie, Herman Blondeel (1956-1997)
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In totaal waren er 161 geïnteresseerden.

Gidsenopleidingen




7 juni 2012 om 19u: gidsenopleiding ‘Water’. Aantal aanwezige gidsen: 19
26 juni 2012 om 10u: opleiding begeleiders zomerworkshops ‘Water’: 7
deelnemers
23 oktober 2012 om 14u: opleiding begeleiders museumspelen: 4 deelnemers

Cultuurschakel
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.
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PROMOTIE
E-zine Het Stadsmus
In 2012 werden 12 e-zine’s verstuurd. In het e-zine worden evenementen en activiteiten
aangekondigd. Dit e-zine is, sinds de lancering, aan de eigen website gebonden. Er is
momenteel een lijst van 1.285 geïnteresseerden.
Facebook
Op 6 februari 2012 werd de facebookpagina van het museum aangemaakt:
www.facebook.com/hetstadsmus. We plaatsen wekelijkse updates over een evenement,
een oproep, enz.
116 vind-ik-leuks.
Advertenties
 Toeristische Attracties en Musea van België (1/4 pag.): 1.120 euro
 Touristram Hasselt: 937,75 euro
 Dagtoerisme Limburg (1/1 pag.): 1.450 euro
 Specifieke advertentie:
 Advertentie in Alle leuke Museumadressen voor Kinderen (1/1 pag.): 120 euro.
Belangrijkste kortingsacties
 DAL: gratis luistergids;
 Combiticket Hasselt: kop koffie, als ze kiezen voor Het Stadsmus en historische
stadswandeling;
 minicard die in verschillende hotels aangeboden wordt: gratis de luisterroute;
 alle toeristische gidsen van Limburg: gratis toegang;
 alle leerkrachten: gratis toegang.
Folders en affiches
Educatieve en recreatieve brochures
In mei verschenen de brochures ‘Educatief en recreatief aanbod voor scholen 2012-2013’
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.
Tentoonstellingsfolders en -affiches
De promotie voor SuperBodies verliep via de centrale organisatie. Naast de folder en
affiche was er ook een bezoekersgids en een publicatie.
Voor Stadsmust werden enkele affiches geplot.
De promotie voor Context verliep vanuit de Stedelijke Academie met affiches en folders.
Voor Kleurboel nam Clavis de productie van affiches en folders voor haar rekening.
Nieuwsbrieven
Museumnieuws, de nieuwsbrief van de stedelijke musea, werd in 2012 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.
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Website
In 2012 bezochten 13.072 unieke bezoekers de website, bijna een verdubbeling
tegenover vorig jaar. 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
Voor het project Word Erfgoedgeneraal liet het museum een aparte website ontwikkelen.
Deze website www.erfgoedgeneraal.be is actief sinds september 2012.
Beurzen
Cultuurbeurs Hasselt
8 en 9 september
Het Stadsmus was samen met de andere stedelijke musea, de dienst cultuur en talrijke
andere socio-culturele verenigingen aanwezig op het erfgoedplein ingericht door de
erfgoedcel Hasselt.
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 ontving in 2012 opvallend meer bezoekers dan andere jaren: 24.623
bezoekers ontdekten één van de tentoonstellingen of activiteiten. Als locatie in het
parcours van SuperBodies en partner in projecten rond de opening van het Smaaksalon
en de Speculaasfeesten, is het museum voor nieuwe bezoekers een kennismaking. Maar
ook de systematische keuze van het museum om met participatieve projecten zoals Word
Erfgoedkoning of Word Erfgoedgeneraal de Hasselaren zelf te betrekken in het schrijven
van het verhaal van de stad, werpt nu vruchten af.
Bezoekerscijfers algemeen

subtotaal

0

44

236

128

80

120

218

1918

36

109

53

414

2085

1691

99

98

mei

957

67

468

78

juni

622

36

250

101

1179

280

8

975

148

92

september

2399

240

246

oktober

1367

287

560 1242

november

1838

169

159

803

december

420

37

257

26

14453

1544

juli
augustus

Totaal

individuele bezoekers

26

571

2504

44

13

303

1930

40

309

1358

265

1732

257

1500

515

3488

250

3846

165

3157

101

869

88
75

65

23
28
4

23

162

172

3412 24623

17869
1567

groepen volwassenen

2504

Schoolgroepen

2683
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15

28

2342 2511

kinderen -12j

Totaal

4

schoolgroep

15

kinderen -12j

Tuincafé

april

17

januari

groep volwassenen

1473

individuele bezoekers

1372

maart

schoolgroep

februari

Tuincafé

groep volwassenen

160

Beiaardmuseum

kinderen -12j

individuele bezoekers
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Herkomst individuele bezoekers

Voor het eerst werd gedurende het hele jaar ook gevraagd naar de herkomst van de
individuele bezoeker aan de hand van de postcode.
Op een totaal van 6470 geregistreerde postcodes bezochten 5788 Belgen het museum:
Brussel
Vlaams Brabant
Antwerpen
Limburg
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Luik
Henegouwen
Namen
Waals brabant
Luxemburg4

23
137
305
4791 waaronder 4181 uit Hasselt
184
250
40
36
5
13
4

Verdeling voor Vlaanderen:

Vlaams Brabant
Antwerpen
Limburg
Hasselt
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen

Zoals verwacht bezochten heel wat Nederlanders het museum, maar verrassend is de
mix aan andere nationaliteiten:
Nederland
Duitsland
Frankrijk
Groot-Brittannië
Australië
Spanje
Schotland
Rusland
Oekraïne
Canada
Japan
Mexico
Colombia
Saudië Arabië
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17
13
10
6
5
2
2
2
2
1
1
1
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Herkomst groepen

Limburg
Hasselt
Antwerpen
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant/Brussel
West-Vlaanderen
Wallonië
Nederland
totaal

volwassenen
aantal
aantal
groepen
personen
54
1086
41
796
8
257
10
199
7
234
7
133
1
49
7
142
94
2100

scholen
aantal
groepen
93
59
3
3
2

aantal
personen
2312
1241
41
61
97

1

18

102

2529

Beiaardmuseum herkomst groepen

Limburg
Hasselt
Antwerpen
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant/Brussel
West-Vlaanderen
Wallonië
Nederland
totaal

volwassenen
aantal
aantal
groepen
personen
2
47
2
47
1
12
1
6
1
75

1
6

28
168

scholen
aantal
groepen
8
5

aantal
personen
162
105

2

28

10

190

Bezoekersaantallen sinds 2007

Maand
januari
februari
mart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
TOTAAL
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2007
309
1491
1031
1539
1624
1205
1531
1459
1983
3005
2148
1833
19158

2008
462
1664
1467
1923
1912
2063
1775
2017
1889
4002
2316
422
21912

2009
85
878
692
1258
1439
1161
1052
1141
1165
2248
1549
886
13554
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2010
115
1192
1258
1344
1328
1288
1208
6651
2241
3560
2593
526
23304

2011
208
2079
1373
941
1925
1291
1886
2496
1750
2822
1806
834
19411

2012
236
1918
2085
2504
1930
1358
1732
1500
3488
3846
3157
869
24623
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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, erfgoed en Herkenrode (CTMAEH).
Stuurgroep
De stuurgroep vergaderde op 22 mei.
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 92 leden. 37 leden waren aanwezig op de Algemene
Vergadering van 11 maart 2012. 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, Valentin Peeters, Lieve Pollet, Jo
Rombouts, Jean-Marie Vanden Branden, Ivan Wolfs.
De raad van bestuur vergaderde op 5/3, 4/6, 3/9, en 3/12.
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: 24/02, 11/05; 20/09; en 22/11.
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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), Françoise Libert-Philippron
(kunsthistorica en bestuurder), John Martens (bestuurder), Lieve Pollet (bestuurder)
Myriam Lipkens (voormalig coördinator museum Stellingwerff-Waerdenhof), Ann Delbeke
(coördinator Het Stadsmus) en Tessa Vanpaeschen (registrator Het Stadsmus).
Vergaderdata: 17 februari, 25 mei, 17 augustus en 23 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, Ann Delbeke, Lieve
Pollet, Jean-Pierre Swerts, Ann Vandeput, Joanie Dehullu.
Vergaderdata: 6 februari en 13 augustus.
Educatie
Deze werkgroep wil het educatieve aanbod van Het Stadsmus vernieuwen, verbeteren en
uitbreiden.
Samenstelling: Ann Delbeke, Joke Smets, Chris Coninx (oud-leerkracht secundair
onderwijs), Tiny Van Grootloon, Iris Deflem (kleuterleidster), Brecht Hubar (leerkracht
secundair onderwijs), Sarina Wijnen (leerkracht secundair onderwijs).
Vergaderdata: 12 maart 2012
Erfgoedoverleg
Het museum en de erfgoedcel werken vaak nauw samen voor talrijke projecten. Om die
samenwerking te optimaliseren werd beslist op regelmatige basis overleg te houden.
Samenstelling: Ann Delbeke, Hanne Indekeu, Tine Rock.
Vergaderdata: maandelijks.
Werkgroep Dansorkesten
Rik Ghysen, Valentin Peeters, Paul Grondelaers, John Bruninx, Paul Claes, Theo Verhulst
en Ann Delbeke.
Vergaderdata: 4 januari, 14 maart, 23 mei, 25 juli, 19 september en 7 november.
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Personeel
Vast personeelsbestand
Hoofdcoördinator
Conservator
Registrator
Suppoost
Onthaalbedienden

Ann Vandeput, voltijds
Ann Delbeke, voltijds
Tessa Vanpaeschen, voltijds – statutair
Eddy Smeet, voltijds - statutair
Bieke Verjans, voltijds – gesco
Ellen Venken, deeltijds (50%) – gesco
Evi Van Eyck, deeltijds (50%)
Startbaner
Rajwinder Kaur, voltijds tot 01/04/2012
Liesje Kennis, voltijds van 1/04/2012
Administratieve medewerkers Kim Klerkx, voltijds (2xdeeltijds (50%))
Stafmedewerkers
publiekswerking
Joanie Dehullu, deeltijds (80%) (voor 25%) tot maart
2012
Tine Rock, deeltijds (80%) sinds november 2012
educatieve werking
Joke Smets, deeltijds (80%) (voor 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 10-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.
Werkbezoeken, cursussen, studiedagen en lezingen
Opleiding functioneringsgesprek, februari-maart (alle personeelsleden)
Onthaalopleiding, 23,24 en 25 mei 2012 (Liesje)
Oprichting Limburgs cultuureducatief netwerk, 8 mei (Joke)
Resonantiemoment project kunstvakken (PHL), 29 mei (Joke)
FARO studiedag, 14 februari (Ann)
Tafel van Herkenrode, 18 september (Ann)
Studiedag over Wereldoorlog I, 16 oktober (KATHO Kortijk) (Ann)
Groot Onderhoud, FARO, 19 oktober (Ann)
Workshop Vertekend Beeld, Limburgs Museum Venlo, 26 oktober (Ann)
Contactdag ErfgoedPlus, Leuven, 18 december (Ann)
Nina Simon leesgroep, 26 oktober (Brugge); 30 november (Mechelen); 14 december
(Leuven) (Tine)
Externe relaties
In 2012 was de vzw en/of het museum lid van volgende verenigingen:
Dagtoerisme Limburg vzw
Toeristische Attracties vzw
ICOM Vlaanderen (individueel lidmaatschap van de coördinator en de stafmedewerkers)
vzw Verzamelaars Unie Hasselts Keramiek
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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 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, Het Virga-Jessecomité.
Gebouw
De dakgoten werden gerepareerd.
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Financieel verslag
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Begroting 2013
A. OPBRENGSTEN
1. Tuincafé

18.000,00 eur

2. Tickets en lidgelden

2.500,00 eur

3. Verkopen museumwinkel

5.500,00 eur

4. Giften

500,00 eur

5. Diverse bedrijfsopbrengsten

1.000,00 eur

6. Financiële opbrengsten

150,00 eur
Totaal 27.650,00 eur

B. KOSTEN
1. Collectievorming

5.000,00 eur

2. Tuincafé

7.000,00 eur

3. Tentoonstellingen

1.000,00 eur

4. Projecten

1.500,00 eur

5. Aankopen museumwinkel

2.000,00 eur

6. Diensten en diverse goederen

8.300,00 eur

7. Personeelskosten

500,00 eur

8. Afschrijvingen

1.400,00 eur

9. Andere bedrijfskosten

800,00 eur

10. Financiële kosten

100,00 eur

11. Kunstwerk Eerdekens

10.000,00 eur
Totaal 37.600,00 eur

Mali

Het Stadsmus

9.950,00 eur
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AANWINSTEN COLLECTIE

Julien Wiame (°1928),
Bloesem, s.d., olie op
doek.

Archeologisch
Projectbureau Aron bvba,
drie bodemvondsten
Erasmuslaan Hasselt,
s.d.

Leon Thywissen,
pyrogravure De Toreador,
1933, gepolychromeerd
hout.

R. Guilleminot, fotograaf,
portretfoto op postkaart
van soldaat Victor
Smeets, eerste
wereldoorlog (19141918).

Eugène J. De
Bremaecker (1879-1963),
medailleur,
Herinneringsmedaille van
den Veldtocht 1914-1918,
van Victor Smeets, brons.

Het Stadsmus

Lodewijk Wouters,
modelboot 'De
Vaderlander', ca. 1930,
vervaardigd uit gevonden
materialen langs het
kanaal.

Lodewijk Wouters,
beeldje 'Comme Papa',
s.d., gepolychromeerd
gips.

Godfried Egide Guffens
(1823-1901), Portret
Adrien (Adriaan) de
Corswarem (1849-1909),
1891, olie op doek.

Godfried Egide Guffens
(1823-1901), Portret
Guillaume (Willem) de
Corswarem (1799-1884),
1847, olie op doek.

Leon Thywissen,
pyrogravure De Señorita,
1935, gepolychromeerd
hout.

Anoniem, portretfoto op
postkaart van soldaat
Victor Smeets, eerste
wereldoorlog (19141918).

Anoniem, Oorlogskruis
1914-1918, van Victor
Smeets, 1915, brons.

Jozef Breels, paneel met
gezicht op een stadsplein,
s.d., hout.

Druk Vakschool
Tessenderlo, Diploma
'Tentoonstelling voor
Huisvlijt' Wouters
Lodewijk, kleermaker
e
Quaedmechelen 1930 2
prijs in afdeeling
Mekaniek, zwaar papier.

Godfried Egide Guffens
(1823-1901), Portret
Maria Anna Francisca
Wauters, echtgenote van
Guillaume de Corswarem
(1820-1849), 1847, olie
op doek.

Anoniem, geldbeugel
'Yser Noël 1916', eerste
wereldoorlog (19141918), leder.

Anoniem,
ontvangstbewijs Kruis
Ridder in Leopoldsorde
met zwaarden van Victor
Smeets (1893-1980),
1959, papier.

Anoniem, Kruis van
Ridder in de
Leopoldsorde met
Zwaarden, van Victor
Smeets, ca. 1959, brons
met email.

A. Rombaut, ontwerper,
Het Vuurkruis 1914-1918,
van Victor Smeets, brons,
1934.

Monogrammist RM,
medailleur, ereteken
Bisdom Hasselt, 'Diocesis
Hasseletensis Bene De
Ecclesia Merenti Oorzaak Onzer
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Blijdschap Victor Smeets’,
1968, verguld brons.

Anoniem, medaille 'BHH'
uitgereikt aan Victor
Smeets voor bloedgeven,
s.d., brons en email.

Anoniem, medaille van
Sint-Lambertus, van
Victor Smeets, s.d., brons
(verguld?).

Anoniem, medaille
'Nationale Bedevaart uit
Brussel, van Victor
Smeets, s.d., brons en
email.

Facit (Zweden),
schrijfmachine van HenriLouis Engels (°1925), ca.
1950.

Gevaert, fotograaf,
groepsfoto van de
Passieve
Luchtbescherming (PBL),
s.d.

Sawyer's EuropeBrussels, view-master in
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Anoniem, Ridderkruis van
de Kroonorde met
zwaarden, van Victor
Smeets, s.d., brons en
email.

Paul Dubois, medailleur,
Belgische
Overwinningsmedaille
1914-1918, van Victor
Smeets, 1919, brons.

Anoniem, Belgische
medaille van de
Landbouwvereniging 2e
Klasse, van Victor
Smeets, s.d., brons en
email.

Anoniem,
herinneringsmedaille 50
jaar Belgische
Spoorwegen 1834-1884,
van Victor Smeets, s.d.,
brons.

Anoniem, medaille KWB
1947-1972 Godsheide,
van Victor Smeets, 1972,
zilver.

Anoniem, zilveren
medaille 'Burgerlijke
Decoratie voor Moed,
Toewijding en
Menslievendheid', van
Victor Smeets, 1867,
zilver.

Gevaert, fotograaf, drie
foto's van de etalage van
Hasseltse horlogewinkel
Moermans-Smets,
Persoonsstraat 36, 19581959.

Anoniem, bureauset in
koper, s.d.

Emiel Strauven (1911-

Anoniem, foto van de
reclamewagen van
Hasseltse winkel Huis
Moermans-Smets, s.d.

Anoniem, draagbaar
inktpotje in houten koker,
s.d.

Reeks van 66 foto’s
verbreding Albertkanaal
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Monogrammist V.D.,
herinneringsmedaille
regeerperiode Albert I,
van Victor Smeets, brons,
1962.

Fisch, medailleur,
herinneringsmedaille
Albert I en Elisabeth,
Gloire et Honneur, van
Victor Smeets, 1914,
brons.

Reno S.A. (Zwitserland),
Vibrograf VS26, van
horlogewinkel MoermansSmets in Hasselt, 1937.

Anoniem, foto van
versierd rot van de
Persoonstraat, OLV Van
Missies, 1947.

Contessa-Nettel AG
(1919-1926), fabrikant,
fototoestel 'Piccolette', in
tasje, 1922.

Gesigneerd Smits (?),
Albertkanaal - Zicht der
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originele doos 7schijfjes
van Expo '58, s.d.

Gesigneerd Smits (?),
Albertkanaal - het
bouwen van een groep
van drie naast elkaar
liggende sluizen te
Diepenbeek, 1939,
aquarel.

1995), landschap, 1950,
olie op paneel.

1937, Ministerie van
Openbare Werken.

Gesigneerd Smits (?),
Albertkanaal - bouwen
van het kolendok te
Genk, 1937, aquarel.

Jules Fonson Brussel,
ambtskostuum van
burgemeester Bollen,
bestaand uit 'habit' en
'klakhoed', 1939.

Anoniem, erekruis met
zwaarden van
Commandeur in de Orde
van Leopold II, uitgereikt
aan burgemeester Bollen
in 1951, verguld metaal.

uitgravingen te Gellik,
1937, aquarel.

Anoniem, IJzerkruis
1914-1918, uitgereikt aan
burgemeester Bollen in
1920, s.d., brons en
groen email.

Paul Dubois,
Overwinningsmedaille
1914-1918, uitgereikt aan
burgemeester Bollen in
1920, brons.

Anoniem, Ordekruis van
de Orde van SintSilvester, s.d., goud en
email.

Anoniem, erekruis met
zwaarden van Ridder in
de Orde van Leopold II,
uitgereikt aan
burgemeester Bollen in
1951, verguld metaal en
email.

Anoniem, erekruis van
Officier in de Kroonorde,
uitgereikt aan
burgemeester Bollen in
1963 voor zijn
verdiensten als
burgemeester en dokter,
verguld metaal en email.

Anoniem, erekruis van
Ridder in de Kroonorde,
uitgereikt aan
burgemeester Bollen in
1949 voor zijn diensten
als gemeentemandataris,
verguld metaal en email.

Jos. Evrard (?), kruis van
Onze-Lieve-Vrouw van
Lourdes, uitgereikt aan
burgemeester Bollen in
1950, geëmailleerd brons.

Anoniem, miniatuur van
medaille van Orde van
Leopold II, uitgereikt aan
burgemeester Bollen in
1962, verzilverd metaal
en email.

Anoniem, miniatuur van
erekruis van Ridder in de
Orde van Leopold I,
uitgereikt in 1952 aan
burgemeester Bollen,
zilver en email.

Paul Dubois, miniatuur
van de
Overwinningsmedaille
1914-1918, uitgereikt aan
burgemeester Bollen in
1920, brons.

Anoniem, miniatuur van
de medaille van het
Nationaal Comité voor
Hulp en Voeding 19141918, uitgereikt aan
burgemeester Bollen,
zilver.

Anoniem, miniatuur van
erekruis van Ridder in de
Kroonorde, uitgereikt aan
burgemeester Bollen in
1949 voor zijn diensten
als gemeentemandataris.
Erekruis ontbreekt!

Anoniem, medaille
Provincie Limburg - 150e
verjaring Boerenkrijg
Hasselt 1798-1948, van
burgemeester Bollen,
1948, brons.

Anoniem, medaille De
Democraten Hasselt
1955, uitgereikt aan
burgemeester Bollen in
1963, aluminium.
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Anoniem, burgerlijke
decoratie Ie Klasse
Trouwe Dienst in de
Administratie, gouden
kruis uitgereikt aan
burgemeester Bollen in
1960, verguld metaal en
email.

Eugène J. De
Bremaecker (1879-1963),
Herinneringsmedaille aan
de oorlog 1914-1918,
brons, uitgereikt aan
burgemeester Bollen in
1920, brons.
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Anoniem, wagenpaneel
van Hasseltse reus De
Langeman, gebruikt van
1890 tot 1968, olie op
doek.

Drukkerij Louwage,
affiche Voetbal
Kampioenschap van
België Club-Beringen en
Club-Hasselt, 1979,
papier.

Hilde Stevens (°1965),
genummerde ets Dans
1/300, eindejaarsuitgave
Stedelijk Museum
Stellingwerff-Waerdenhof
2001, 1998.

Agiv, kleine orthofotokaart
in kleur van grootHasselt, 2011, foto
gemonteerd op
vezelplaat.

P. Willems (?), schilderij
Hasselt - Zwanensteeg,
s.d., waterverf op karton.

Anoniem, wagenpaneel
van Hasseltse reus De
Langeman, gebruikt van
1890 tot 1968, olie op
doek.

André Bertels (°1941),
tentoonstellingsmap met
foto 'Denkmal', exemplaar
2/5, 2011.

Hilde Stevens (°1965),
genummerde ets Kunst
1/300, eindejaarsuitgave
Stedelijk Museum
Stellingwerff-Waerdenhof
2002, 1998.

8 koperen stempels voor
bedrukken van
huwelijksboekje, gebruikt
tot einde 20e eeuw door
stadsbestuur van Hasselt.

Archeologisch archief van
het klooster van
Herkenrode, gerangschikt
en gedateerd in 1984.

Anoniem, wagenpaneel
van Hasseltse reus De
Langeman, gebruikt van
1890 tot 1968, olie op
doek.

Hilde Stevens (°1965),
genummerde ets Theater
1/300, eindejaarsuitgave
Stedelijk Museum
Stellingwerff-Waerdenhof
1999, 1998.

Hilde Stevens (°1965),
genummerde ets Muziek
1/300, eindejaarsuitgave
Stedelijk Museum
Stellingwerff-Waerdenhof
2000, 1998.

Agiv, orthofotokaart in
kleur van groot-Hasselt,
schaal 1:50.000, 2011.

NGI, topografische kaart
in kleur van grootHasselt, schaal 1:50.000,
2011.

Ontwerp G. Swaenepoel,
plaat in email 'Runkst',
s.d.

Speculaasmachine,
afkomstig van
Bakkerijschool Hasselt.

Speculaasmachine,
tafelmodel, afkomstig van
Bakkerijschool Hasselt.
Speculaasmachine,
verdeler, afkomstig van
Bakkerijschool Hasselt.
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Anoniem, wagenpaneel
van Hasseltse reus De
Langeman, gebruikt van
1890 tot 1968, olie op
doek.

H. Pollers (?), zicht op
een straat, s.d., olie op
doek.
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P. Willems (?), schilderij
Hasselt - Boerenkrijg,
s.d., waterverf op karton.

Speculaasmachine,
afkomstig van
Bakkerijschool Hasselt.

Anoniem, degen van een
senator of burgemeester,
s.d., zilver, leder en
paarlemoer.
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Anoniem, beeldje van de
Virga Jesse in steen,
uitgave Comité
Zevenjaarlijkse Virga
Jessefeesten vzw, 1996

A. Machiels, pyrogravure
169 'De Pasteye Hasselt',
1955, hout.

Anoniem, schoteltje De
Koekerellen 1978 "De
Trepkes Op" Hasselt, aan
groenwit lint, 1978, tin.

E.H. Jos. Pasquasy
(1913-2007), beeld Virga
Jesse, s.d., gips met
polychromie.

Aandeel 'Eigen Dak Naamloze
Vennootschap',
inschrijvingsbewijs nr.
840 van Hubert Jadoul
geneesheer te Hasselt,
1929, papier.

Anita Christiaens (°1952),
ex-libris 'Hugo Appels',
genummerd 30/100, opus
49, 2002, ets met
aquatint.
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Hilde Stevens (°1965),
ingelijste genummerde
litho 28/60, Virga Jesse,
s.d., papier.

M. Tits-Lathuy, ingelijst
schilderijtje van de
geklede Virga Jesse, s.d.,
olie op karton.

Manufacture de
Porcelaine du Limbourg
(1890-1893), puntgaaf
beeldje Virga Jesse,
1891, porselein.

Anoniem, t-shirt van de
Hasseltse atletiekclub
HAC De Demer,
gedragen door Jean
Achten, jaren 1960-1970,
katoen.

Jos. Damien (1879-1973),
'Intérieur de l' Eglise
Hasselt', Interieur van de
Sint-Quintinuskathedraal
Hasselt, 1904, olie op
linnen, in opmerkelijke
lijst.

Anita Christiaens (°1952),
ex-libris 'Wouter Van
Gysel', genummerd
5/100, niet gedateerd, ets
met aquatint.

Lucien Nolens (18791954), schilderij
Kempisch binnenzicht,
s.d., olie op doek.

M. Froyen, schilderij De
Pasteye, s.d., olie op
doek.

Anoniem, schoteltje met
het wapen van Hasselt,
s.d., tin.

Anoniem, schoteltje met
de geklede Virga Jesse,
s.d., tin.

M. Tits-Lathuy, geklede
Virga Jesse onder stolp,
s.d.

M. Tits-Lathuy, geklede
Onze-Lieve-Vrouw van de
Kempen, onder stolp,
s.d., was.

Steven Wilsens (°1937),
gesigneerde prent 'Kern
10', ca. 1978, gedrukt op
papier.

Anoniem, gevelpaneel
van Huilerie H. VrevenBuntinx Hasselt, s.d.,
metaal.

Anita Christiaens (°1952),
ex-libris 'Hugo Appels',
genummerd 9/100, opus
58, 2004, ets met
aquatint.
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Fernand Dubois (18611939), herinneringsmedaille Landbouw
Maatschappij van
Limburg – Gewest.
Landbouw
Tentoonstelling Hasselt
1900', 1900, brons.

Anita Christiaens (°1952),
ex-libris 'Louis Pisane',
genummerd 72/100,
1998, ets met aquatint.

Anita Christiaens (°1952),
ex-libris 'Hugo Appels',
genummerd 17/100, opus
66, 2005, ets met
aquatint.
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Marianne Grootaers,
houtgravure 'Ex Libris
Marianne', genummerd
3/15, niet gedateerd.

Hedwig Pauwels (°1934),
ex-libris 'H. Pauwels',
opus 3, 1984,
houtgravure.

Hedwig Pauwels (°1934),
ex-libris 'Regine Roller' ,
genummerd 38/100, opus
430, 1993, ets met
aquatint.

Hedwig Pauwels (°1934),
ex-libris 'Pierre Roller',
genummerd 96/100, opus
548, 1996, ets met
aquatint.

Marianne Grootaers,
houtgravure 'Ex Libris
Marianne', 1984.

Hedwig Pauwels (°1934),
ex-libris 'K. Stevaux' met
als titel 'Zegel van
Brustem', niet
genummerd, opus 15,
1985, houtgravure.

Hedwig Pauwels (°1934),
ex-libris 'Alma Petz',
genummerd 96/100, opus
466, 1994, ets met
aquatint.

Hedwig Pauwels (°1934),
ex-libris 'P. Roller',
genummerd 44/100, opus
537, 1995, vijfkleurige
lithografie.

Hedwig Pauwels (°1934),
ex-libris 'P. Roller',
genummerd 11/100, opus
691, 2000, ets met
aquatint.

Hedwig Pauwels (°1934),
ex-libris 'Pierre Roller',
genummerd 73/100, opus
686, 2000, ets met
aquatint.

Hedwig Pauwels (°1934),
ex-libris 'Wouter Van
Gysel', opus 776, 2003,
ets met aquatint.

Hedwig Pauwels (°1934),
ex-libris 'H. Appels',
genummerd 25/100, opus
794, 2003, ets met
aquatint.
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Marianne Grootaers,
houtgravure 'Ex Libris
Marianne', genummerd
3/15, niet gedateerd.

Hedwig Pauwels (°1934),
ex-libris van Kamiel
Stevaux 'Onze-LieveVrouw van Helshoven in
mandorla', opus 340, niet
genummerd, 1991,
houtgravure.

Hedwig Pauwels (°1934),
ex-libris 'A. Petz',
genummerd 76/100, opus
504, 1995, ets met
aquatint.

Hedwig Pauwels (°1934),
ex-libris 'P. Roller',
genummerd 29/100, opus
563, 1996, ets met
aquatint.

Joris Mommen, ex-libris
'Wim De Bruijn',
genummerd 17/100, niet
gedateerd, ets.

Hedwig Pauwels (°1934),
ex-libris 'P. Roller',
genummerd 80/100, opus
414, 1992, ets met
aquatint.

Hedwig Pauwels (°1934),
ex-libris 'Aldo Gerbino',
genummerd 34/100, opus
499, 1995, ets met
aquatint.

Hedwig Pauwels (°1934),
ex-libris 'Alma Petz', opus
557, 1996, ets met
aquatint.

Hedwig Pauwels (°1934),
ex-libris 'P. Roller',
genummerd 73/100, opus
762, 2002, ets met
aquatint.

Hedwig Pauwels (°1934),
ex-libris 'Oordeel van
Paris' van Hugo Appels,
genummerd 12/100, opus
724, 2001, ets met
aquatint.

Hedwig Pauwels (°1934),
ex-libris 'Hugo Appels',
genummerd 16/100, opus
833, 2005, ets met
aquatint.

Hedwig Pauwels (°1934),
ex-libris 'Hugo Appels',
genummerd 69/100, opus
876, 2006, ets met
aquatint.
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Hedwig Pauwels (°1934),
ex-libris 'Wouter Van
Gysel', genummerd
58/100, opus 894, 2007,
ets met aquatint.

Hedwig Pauwels (°1934),
ets 'Isolde', niet
genummerd, niet
gedateerd, ets met
aquatint.

Hedwig Pauwels (°1934),
ex-libris 'Wouter Van
Gysel', genummerd
96/100, opus 893, 2007,
ets met aquatint.

Hedwig Pauwels (°1934),
ex-libris 'Wouter Van
Gysel', genummerd
30/60, niet gedateerd, ets
met aquatint.

Hedwig Pauwels (°1934),
ex-libris 'Hugo Appels',
genummerd 17/100, opus
936, 2008, ets met
aquatint.

Hedwig Pauwels (°1934),
ex-libris 'W. Van Gysel',
genummerd 9/60, niet
gedateerd, ets met
aquatint.

Hilde Stevens (°1965),
ex-libris 'Wouter Van
Gysel', genummerd 3/50,
niet gedateerd.

Hedwig Pauwels (°1934),
ex-libris portret van Jean
Ray (Jean Raymond De
Kremer), genummerd
17/100, niet gedateerd,
ets met aquatint.

Hedwig Pauwels (°1934),
ex-libris met initialen
'L.D.', niet genummerd,
niet gedateerd,
houtgravure.

Hilde Stevens (°1965),
ex-libris 'Wouter Van
Gysel', genummerd
34/40, niet gedateerd.

Harlinde Van Meulder,
ex-libris 'P. Ceyssens',
genummerd 10/31, 1987.

Harlinde Van Meulder,
ex-libris 'Francis Dirix',
genummerd 11/65, niet
gedateerd, ets.

Hedwig Pauwels (°1934),
ex-libris 'Frauke Mariën',
genummerd 66/100, opus
261, 1990, vijfkleurige
zeefdruk.

Hedwig Pauwels (°1934),
ex-libris 'Lotje Mariën',
genummerd 31/100, opus
260, 1990, vijfkleurige
zeefdruk.

Hedwig Pauwels (°1934),
ex-libris 'Jef Arras',
genummerd 62/100, opus
266, 1990, vijfkleurige
zeefdruk.

Hedwig Pauwels (°1934),
ex-libris 'J. Arras' met als
titel 'Brakx Varié',
genummerd 59/90, opus
136, 1987, vijfkleurige
lithografie.
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Jan Meeus (°1961), exlibris 'Jef Arras', niet
genummerd, 1984.

Leo Bertels, ex-libris 'Jef
Arras', niet genummerd,
1984.
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Hedwig Pauwels (°1934),
ex-libris 'P. Roller',
genummerd 38/60, opus
908, 2007, ets met
aquatint.

Hedwig Pauwels (°1934),
ex-libris 'W. Van Gysel',
genummerd 1/60, niet
gedateerd, ets met
aquatint.

Hilde Stevens (°1965),
ex-libris 'Wouter Van
Gysel', genummerd
19/100, niet gedateerd,
ets.

Guy Van Assche (°1963),
prent 'Jef Arras', niet
genummerd, 1980.

M. Grootaers, ex-libris
'Jef Arras', genummerd
87/100, 1986.

F. Withofs, ex-libris 'Jef
Arras', genummerd
67/100, 1986.
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Hedwig Pauwels (°1934),
ex-libris 'Jef Arras',
genummerd 63/100, opus
324, 1991, zeefdruk met
5 kleuren.

Hedwig Pauwels (°1934),
ex-libris 'Jozef Arras',
genummerd 31/75, opus
868, 2006, ets met
aquatint.

Harlind Van Meulder
(°1957), Ex-libris 'Jef
Arras', genummerd 71/90,
zeefdruk, niet gedateerd.

Hedwig Pauwels (°1934),
ex-libris 'Jef Arras',
genummerd 3/100, opus
612, 1998, ets met
aquatint.

Hedwig Pauwels (°1934),
ex-libris 'Jef Arras',
genummerd 82/100, opus
552, 1996, zeefdruk met
5 kleuren.

Hedwig Pauwels (°1934),
ex-libris 'Jef Arras',
genummerd 8/100, opus
387, 1992, ets met
aquatint.

Harlind Van Meulder
(°1957), ex-libris 'Jef
Arras' met als titel
'Europa Ontvoerd',
genummerd 9/100, niet
gedateerd, ets met
aquatint.

Hedwig Pauwels (°1934),
ex-libris 'Jef Arras', niet
genummerd, opus 6,
1985, houtgravure.

Hedwig Pauwels (°1934),
ex-libris 'Jef Arras',
genummerd 91/100, opus
610, 1998, ets met
aquatint.

Hedwig Pauwels (°1934),
ex-libris 'Jef Arras', niet
genummerd, opus 915,
2007, burijngravure.

Harlind Van Meulder
(°1957), ex-libris 'Jef
Arras' met als titel 'Het
oordeel van Paris', gen.
87/92, niet gedateerd, ets
met aquatint.

Francis Dirix, ex-libris 'Jef
Arras' met als titel '150
jaar Limburgse
Zusterprovinciën 18391989', niet genummerd,
1989.
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Hedwig Pauwels (°1934),
ex-libris 'Jef Arras',
genummerd 10/100, opus
418, 1992, ets met
aquatint.

Joris Mommen, ex-libris
'Jef Arras' met als titel
'Orfeo', genummerd
23/60, niet gedateerd.

Gerard Gaudaen (19272003), ex-libris 'Jef Arras',
niet genummerd, 1992,
houtgravure.

Hedwig Pauwels (°1934),
ex-libris 'Jef Arras',
genummerd 15/30, niet
gedateerd, ets met
aquatint.

Krystyna Jedynak
(°1952), ex-libris 'Jef
Arras', genummerd
44/100, niet gedateerd,
ets met aquatint.

Antal Fery (1908-1993),
ex-libris 'Jef Arras' met
als titel 'Ex Culinariis', niet
genummerd, gedateerd
1992, houtgravure.
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Joris Mommen, ex-libris
'Jef Arras', genummerd
97/100, 1987, ets met
aquatint.

Hedwig Pauwels (°1934),
ex-libris 'Jef Arras',
genummerd 60/100, opus
315, 1991, ets met
aquatint.

Hedwig Pauwels (°1934),
ex-libris 'Jef Arras',
genummerd 55/100, opus
825, 2004, ets met
aquatint.

Hedwig Pauwels (°1934),
ex-libris 'Jef Arras',
genummerd 31/60, niet
gedateerd, ets met
aquatint.

Michel Wieczerniak, exlibris 'Jef Arras',
genummerd 49/100,
1989, ets met aquatint.

Huis A.E. Grossé (18991981) Brugge, vlag
‘Mutualiteit Oudstrijders,
C.O.N.O.V., 1914-1918 –
1940-1945 Limburg
Hasselt’, 1923, zijde en
borduurwerk, bamboe.
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Gevaert, fotokader
'Mutualiteit der Oud
Strijders C.O.N.O.V.
Limburg', met 9 foto's van
huldiging van Gaston
Brauns, ca. 1915-1925.

Anoniem, foto Mutualiteit
Oud-Strijders 14-18/40-45
- C.O.N.O.V. Limburg',
ca. 1915-1925, foto op
passe-partout karton.

Foto Léon, foto
'Mutualiteit Oudstrijders
C.O.N.O.V.', 1953, foto
op passe-partout karton.

Anoniem, kopie van een
plattegrond van stad
Hasselt uit 1813, 19501960, papier.

Liesje Reyskens (°1984),
foto 'SuperBodies 2012',
ed. 1/3, foto op Diasec
(TM)

Sophie De Bourtzoff
(1854-ca.1925), portret
van een dame, 1923, olie
op paneel, ovalen gipsen
lijst.

Herman Blondeel (19561997), notitieboek
Impressie van in een
Instituto Moderno, 1995,
papier, paperback.

Herman Blondeel (19561997), notitieboek Nieuw
boek - Losse projecten,
1994, papier, linnen kaft.

Jos. Damien (1879-1973),
De Valkeniers, niet
gedateerd, olie op doek.

Anoniem, straatnaambord
Demerstraat, s.d., email
en ijzer.

Anoniem, straatnaambord
Botermarkt, s.d., email en
ijzer, op hout.

Foto Léon, foto
'Mutualiteit Oudstrijders
C.O.N.O.V.', 1953, foto
op passe-partout karton.

Jos Jans (°1936),
fruitschaal, niet
gedateerd, houtimitatie.

Gevelletters 'Portret
Bartok' van fotostudio
Bartok, niet gedateerd,
verwijderd in 2012,
vezelplaat en metaal.

Bestuur der Stad Hasselt,
Opeischingsbevel van
Jean Maldoy, ca. 19401945, papier.

Uitgave Comité
Zevenjaarlijkse VirgaJessefeesten 1996, kopie
Hasseltse Virga Jesse,
0035/2000, 1996,
kunststof, met de hand
beschilderd.

Bestuur der stad Hasselt,
Opeischingsbevel van
Jean Maldoy, ca. 19401945, papier.

Anoniem, 8
fotonegatieven in een
rolletje, jaren 1950.

Het Stadsmus

Losbladige ringmap met
een verzameling van 186
Liebigprentjes, s.d.

Drukkerij J.E. Goossens
Brussel, Yserdiploma
van Gerard Forier
(°1896), 1918, karton,
ingelijst achter glas.

Juweliers Franssen (sinds
1962), halsketting Super!
van Lieve Pollet,
toenmalig schepen van
cultuur, 2005.

Fisch et Cie. Brussel,
burgerlijk erekruis eerste
klasse van Gerard Forier
(°1896), uitgereikt 1923,
email en brons.

45

Anoniem, 8
fotonegatieven in een
rolletje, jaren 1950

Ontwerp Eug. Canneel
(1882-1966), medaille
‘Hulde aan Gerard Forier
- Houder van de
Vuurkaart - Yzer 19141918 niet over’, 1918,
brons.
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Militaire eretekens en
medailles van Gerard
Forier (°1896)

Guldenboek der
Vuurkaart – Bijvoegsel

Strijderskaart 1914-1918
van Leonard Isidore
Forier (°1885)

Drie lege kogelhulzen

Het Stadsmus

Boekje ‘Met platen
versierd album hetwelke
de plechtigheden en
feesten beschrijft die de
inhuldiging van het
Gedenkmaal aan onze
Dooden opluisterden’ uit
1932, met de
begeleidende brief erbij
van de Verbroedering der
Oudstrijders van het 14e
Linieregiment.

Mobilisatiezakboekje van
korporaal Léonard Forier
met daarin zijn foto

Identiteitskaart van
Leonard Isidore Forier
(°1885) (detail: beroep:
“koffiehuisbediende”)

Hayman, Christy & Lilly
Printers London, boek ‘Uit
Soldatenpennen’, 1917,
papier.

Vuurkaart 1914-1918 van
Gerard Joseph Forier
(°1896)

Militair paspoort van
Gerard Joseph Forier
(°1896)

Persoonlijk zakboekje
met overzicht van Morsecode en enkele
persoonlijke foto’s van
Gerard Joseph Forier,
met achteraan een foto
‘Nonkel Léon in
Duitschland 1914’

Guldenboek der
Vuurkaart van Gerard
Joseph Forier (°1896)

Identiteitskaart voor
oudstrijder uit den oorlog
1914-1918 van Leonard
Isidore Forier uit
Spalbeek (°1885)

Een prachtig ingelijst
zakdoekje ‘It’s a long way
to Tipperary’

Eug. Canneel (18821966), medaille ‘Hulde
aan Foerier Louis Houder van de Vuurkaart
- Yzer 1914-1918 niet
over’, in een uitzonderlijk
houdertje, 1918, brons.
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