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VOORWOORD 

 
 
 
 
Er bestaat natuurlijk boeiender lectuur dan een jaarverslag, maar wie de moeite doet  
om alles wat hier volgt eens door te lezen zal af en toe toch wel verwonderd zijn over 
wat er allemaal in (nauwelijks) een jaar tijd in Het Stadsmus gebeurt. Gelukkig zijn er 
steeds meer Hasselaren die het allemaal naar waarde weten te schatten. 
 
Onze vzw is in 2013, onder impuls van enkele nieuwe bestuursleden, gestart met een 
uitbreiding en activering van onze groep vrienden en vrijwilligers. Recente en succesvolle 
tentoonstellingen hebben bewezen hoe belangrijk het werk van vrienden-vrijwilligers kan 
zijn. Ze zijn onze beste ambassadeurs bij het (te grote) aantal Hasselaren die Het 
Stadsmus alleen van de buitenkant kennen. Maar we zijn op de goede weg. Ondermeer 
ook via projecten als Erfgoedgeneraal bereiken we meer en meer mensen die niet tot het 
traditionele museumpubliek kunnen gerekend worden. Niet toevallig zijn andere Vlaamse 
musea zeer geïnteresseerd in onze manier van publiekswerking. 
 
Zoals u in dit jaarverslag kan lezen is onze collectie weer behoorlijk aangegroeid, 
ondanks de beperkte financiële middelen van de stad en de vzw. De “waarde” van de 
collectie is overigens gestegen sinds de erkenning van het Register Coemans tot topstuk 
van de Vlaamse Gemeenschap. 
 
Ook dit keer ben ik blij dat ik hier mijn welgemeende dank en waardering kan 
neerschrijven voor iedereen die van ver of van nabij heeft bijgedragen tot weer een mooi 
jaar in Het Stadsmus. 
 
 
 
Michel Ilsen, Karolien Mondelaers, 
Voorzitter Schepen van cultuur 
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COLLECTIEVERWERVING 

 
De museumcollectie werd uitgebreid met 88 voorwerpen waarvan 72 schenkingen, 12 
aankopen, 1 overdracht en 3 vondsten (zie p. 38). 
 
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: 22 februari, 24 mei, 28 augustus en 29 november. 
 
Schenkingen 

Enkele in het oog springende schenkingen: 
o 2013.0019.00: ‘Spelende Kinderen’ door Pierre Cox van Lucien 

 Motmans en Robert Vandereycken. Deze ontwerptekening werd 
 door het museum ingekaderd. 

o 2013.0046.00>0058.00: Foto’s Hasselt VV van Georges Strauven 
o Gearchiveerd werk van Stef Vanstiphout van zijn weduwe Gerry 

 Haenen. 
 
 

 

Aankopen 

Enkele bijzondere aankopen: 
o 2013.0043.00: ‘Les Lesbiennes’ van Pierre Cox 

(budgetten vzw: 4.000 EUR) 
o 2013.0038.00: Jubileumjuweel Franssens (budgetten 

stad: 2.300 EUR) 
o 2013.0024.00: Collage ‘Voorstelling’ van Willo Gonissen 

(budgetten stad 2011: 3.500 EUR) 
o 2013.0040.00 en 0041.00: koffie- en melkkan, Hasselts burgerlijk zilver 

(budgetten stad: 2.000 EUR) 
 
 

Overdracht 

2013.0020.00: Herinneringsdiploma 1914-1918 Emile Stellingwerff (Jenevermuseum) 
 
Alle aanwinsten zijn, na aanvaarding door de raad van bestuur, digitaal geregistreerd 
met foto. 
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COLLECTIEBEHEER 

 
 

Topstuk: verzamelhandschrift rederijkerskamer De Roode Roos, of register 

Coemans 

Sinds 2003 bestaat een decreet “houdende de bescherming van het roerend cultureel 
erfgoed van uitzonderlijk belang in Vlaanderen”. Het gaat om cultuurgoederen die 
omwille van hun bijzondere betekenis niet mogen verloren gaan en dus speciale 
bescherming verdienen. Een voorwerp dat op de topstukkenlijst staat, mag niet buiten 
Vlaanderen gebracht worden zonder toestemming van de minister. 
 
Na advies van een panel van deskundige taalhistorici staat nu ook het “Register 
Coemans” uit 1611 op de lijst van Vlaamse topstukken (inv. nr. 1991.0066.00). Het 
besluit verscheen op 25 oktober 2013 in het Staatsblad.  
 
Het advies luidt als volgt:  
Deze merkwaardige papieren foliocodex, begonnen in 1611 door Renier Co(e)mans, 
gebonden in een stevige leren band, telt 316 bladzijden en bevat veertien toneelstukken 
uit het 16e en 17e-eeuwse repertoire van de Hasseltse rederijkerskamer De Roode Roos.  
 
Het gaat om zeven historiaelspelen (dramatiseringen van verhalende stof, ontleend aan 
de klassieke oudheid of de Bijbel), die door De Roode Roos opgevoerd zijn tussen 1588 
en 1670, meestal ter gelegenheid van Hasselt Kermis. Naast de zeven historiaelspelen 
bevat het register nog zeven andere spelen: drie gewone zinnespelen, één proloog en 
drie spelen van de Brabantse rederijker Jan Baptist Houwaert. Het Register Coemans is 
daarmee één van de rijkste verzamelhandschriften met dramatische literatuur uit de 
rederijkerstijd en biedt na de verzameling van de Haarlemse kamer Trou Moet Blijcken 
de grootste collectie Bijbelse rederijkersspelen. 
 
Dit verzamelhandschrift geeft een volledig beeld van het repertorium van een 
rederijkerskamer in een langere periode (1588 – 1670), wat bijzonder zeldzaam is. 
Bovendien is de Hasseltse bundel de belangrijkste bron voor het volkstalig Bijbels toneel 
in de Zuidelijke Nederlanden in de vroegmoderne tijd. Aangezien het over een overzicht 
van verschillende toneelstukken en genres gaat binnen een welomlijnde tijdscapsule en 
binnen de (lokale) context van bepaalde rederijkerskamer, heeft het ook 
cultuurhistorische ijkwaarde en is het van belang voor ons collectief geheugen. 
 
Als gevolg van deze waardering wordt het handschrift nu permanent tentoon gesteld in 
de zaal Hasselt Feest en werd het handschrift gedigitaliseerd. 
Het handschrift zal, na fotografie door de Vlaamse Gemeenschap, ook opgenomen 
worden op de website www.lukasweb.be, samen met de andere topstukken. 
 
Registratie 

Naast de basisregistratie van de aanwinsten en de updates met ErfgoedPlus werden in 
2013 talrijke foto’s geregistreerd in de marge van de tentoonstellingen rond de kermis in 
Hasselt en de Hasseltse bands. Aangezien deze foto’s meestal van derden komen werden 
deze geregistreerd in Adlib in een aparte database, ‘catalogus objecten in bezit van 
derden’. De kermisfoto’s onder de noemer KER*** (716), de bands onder ORK*** (728). 
Ook de talrijke foto’s en het archief dat we van de Erfgoedgeneraals ter beschikking 
kregen werd gedigitaliseerd. Op deze manier zijn de inspanningen om fotomateriaal te 
verzamelen ook voor de toekomst gevrijwaard. De stad Hasselt werkt aan een 
beeldendatabank. Op termijn zouden deze foto’s, die niet tot de collectie van het 
museum behoren, in deze databank kunnen opgenomen worden of via Hasel.be verder 
worden ontsloten voor een breed publiek. 
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Restauratie 

o 2007.0068.00: verwijderen van mortel- en steenresten van tegelpaneel afkomstig 
van het vroeger Hotel Leopold II in de Onderwijsstraat te Blankenberge door de leden 
van de Verzamelaarsunie Hasselts Keramiek. 

o 2012.0260.00: vervangen van vermolmd hout van gevelletters 'Portret Bartok' van 
fotostudio Bartok, niet gedateerd, vezelplaat en metaal (schrijnwerkerij Stad Hasselt) 

 
Passieve conservering 

Digitalisering door firma Acmis van: 
o 1991.0066.00: Renier Coemans (1581?-1665?), register van toneelstukken Renier 

Comans / Coemans, 1611-1613, handgeschreven op papier, leer.  
 

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 op de Grote Markt; 

o 26 en 27/10/2013: Sopra La Musica: Ten Oorlog! Oude Gevangenis Hasselt. Uitlening 
van onze trommels van het Elfde Linie. 

o 17/11/2012-06/01/2013: CCHa leende een grote collectie schilderijen uit voor expo 
Cour d’ Honneur. 

o Erfgoeddag 2013: Herkenrode leende portret uit van Tony Hermant. 
 
Kennis- en informatiecentrum 

Het museum blijft een belangrijk aanspreekpunt voor informatie over de collectie en de 
geschiedenis van Hasselt.  
 
De reacties via ErfgoedPlus/Europeana zijn zelfs internationaal. Een voorbeeld: 
“Dear Mr/Madam I possess the oil painting of Hubert Henri Blanckart, painted in 1940, 
presenting Ziekerenweg in Sint Truiden. To whom, what e-mail adress could I sent the 
photo to confirm if signature correspond with this schilderij 1985.0163.00 from 
Stadmuseum Hasselt? Kind regards. Ewa Kusmierczuk, Polen”.  
We vergeleken de handtekening met onze collectie maar die bleek niet overeen te 
komen. 
 
Of we komen weer mensen tegen die op zoek zijn naar informatie over hun eigen familie. 
Zo kregen we volgende reactie op het schilderij van Bob Gérard (1900-1965), affiche met 
aquarel van een tentoonstelling van De Heecrabbers in Hasselt van 17 tot 26 september 
1932, ca. 1932, ingekleurde litho. 
“Mijn grootvader heeft op ongeveer dezelfde locatie in 1943 verschillende schetsen ter 
voorbereiding van een schilderij, in winter en zomer voorbereid en daaruit is dan het 
schilderij ontstaan. Schetsen heb ik zelf (schilderij in nabije familie), en reeds uitgebreid 
vergeleken met de aquarellen van dhr. Gérard. Het feit dat deze op meters van elkaar 
zijn geschilderd en dezelfde huizen en muur (maar dan met poortje) laten zien is wel 
interessant. Mijn grootvader was de Antwerpenaar Victor Naveau (niet bekend in het 
kunstwereldje vermoed ik) en hij is getrouwd met Hasseltse Anna Claes begin 1900. 
Leefden rest van hun levens in Antwerpen. Ikzelf woon nu in Hasselt en vond de prent in 
'Intra Muros'. Weet niet of het interessant is voor jullie, maar moest dat toch zo zijn hoor 
ik het graag. Geef ik zoveel mogelijk details die mijn vader nog wel kent... Jan Naveau.” 
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WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 
 
Alle onderzoeksrapporten kunnen geraadpleegd worden in de bibliotheek van het 
museum. 

HASSELTSE KLOKKENMAKERS 

In samenwerking met twee experten, klokkenrestaurateur Eward 
Ruyter uit Tongeren en uurwerkhistoricus Eddy Fraiture uit Tienen 
lijstte conservator Ann Delbeke de Hasseltse uurwerk- en 
klokkenmakers op. Eddy Fraiture onderzocht de geschiedenis van 
Hasselt als uurwerkstad waaruit blijkt dat Hasselt een voortrekkersrol 
speelde in de 15de eeuw. Bij de restauratie van de klok van Johannes 
Augustinus uit 1761 werden sporen gevonden van Hasseltse tinmakers. 
Hasselaar Guido Moermans contacteerde als zoon van een 
uurwerkmaker tijdgenoten en tekende zo de mondelinge geschiedenis 
op van de uurwerkhandels in Hasselt na 1950. Deze bijdragen vormen 
samen een mooi overzicht van de huidige kennis rond de Hasseltse 

uurwerkmakers en is meteen een referentiewerk voor verder onderzoek. Ze werden 
gepubliceerd samen met een catalogus van de tentoongestelde klokken en uurwerken. 

KERMIS IN HASSELT 

De resultaten van de opzoekingen rond kermis in Hasselt worden opgenomen in een 
publicatie van het stadsarchief Hasselt. Stadsarchivaris Mieke Strauven onderzocht de 
geschiedenis van de kermis in Hasselt vóór 1950. De publicatie, gepland voor september 
2013, is uitgesteld tot 2014. 

HASSELTSE DANSORKESTEN 

Rik Ghysen inventariseerde de intussen meer dan 120 Hasseltse bands in decades en 
onderzocht, via de gearchiveerde Nieuwe Hasselaar, in grote lijnen het culturele leven in 
Hasselt tijdens deze periodes. Ook de meer recentere muziekstromingen komen aan bod. 
Het geheel wordt gepubliceerd in een boek dat uitgegeven wordt bij de aanvang van de 
tentoonstelling. 
 
Dit onderzoek trok al de aandacht van Resonant vzw, dat het Vlaams muzikaal erfgoed in 
beeld brengt. 

WERELDOORLOG I IN HASSELT 

Via het project Word Erfgoedgeneraal werden veel 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.  
 
Aangezien het museum niet over de financiële middelen beschikt om een 
projectmedewerker aan te werven om het bekomen materiaal te verwerken en het ook 
geen projectsubsidies meer kan aanvragen werden middelen van het erfgoedconvenant 
ter beschikking gesteld om het dossier Quintiens verder te laten onderzoeken door het 
Geheugen Collectief. Het onderzoek bevestigt in grote mate het verhaal van de familie 
Vranken. 
 
De verdere inhoudelijke voorbereiding van de tentoonstelling gebeurt door de 
coördinator. De talrijke getuigenissen van Hasselaren worden geplaatst in het perspectief 
van het dagelijkse leven in Hasselt. Verder is er vernieuwend onderzoek gebeurd naar 
het Duitse gerecht in Hasselt en 20 gefusilleerden, naar aanleiding van foto’s verkregen 
via een Erfgoedgeneraal. Dit kan gekoppeld worden aan spionagepraktijken. Boegbeeld 
Karin De Greeve ondersteunt dit onderzoek op basis van het wedervaren van haar 
grootvader. 
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THOMAS MORREN 

Het museum ondersteunt, samen met Museum De Mindere, Sint-Truiden en het 
Rijksarchief in Hasselt, een onderzoek van Jonas Slegers naar twee Limburgse schilders 
uit de 17de eeuw: Deodatus Del Monte (1582-1644) uit Sint-Truiden en Thomas Morren 
(1580-1661) uit Hasselt. Zijn onderzoek is mogelijk dankzij een STROOM-
ontwikkelingsbeurs van de provincie Limburg. De opvolging van het onderzoek wordt 
geleid door Anne Milkers van het PCCE. Conservator Ann Delbeke zit in de stuurgroep. 

CONSTANT BAMPS 

Jo Rombouts voert onderzoek naar de collectie van Constant Bamps (1847-1907), een 
Hasselaar met een uitzonderlijke verzameling. Als verzamelaar profileerde hij zich als een 
uomo universale door een brede mix bijeen te brengen van historische documenten en 
oude drukken, archeologica, munten, allerhande kunstvoorwerpen en een hele reeks 
opgezette dieren, als uitdrukking van zijn interesse in natuurobservatie. 
Bedoeling is te komen tot een tentoonstelling en publicatie in 2016 waarbij de 
verzameling Bamps wordt gereconstrueerd, zo mogelijk via originele stukken, anders 
door gelijk(w)aardige objecten. 

ONDERZOEK KERAMIEKPANELEN IN SITU 

Studente keramiekrestauratie Ine Schuurmans onderzoekt de schadefenomenen van 
industriële gevelpanelen geproduceerd door de Manufacture Céramiques Décoratives de 
Hasselt (1895 – 1954). Op basis van haar onderzoek formuleert ze restauratieadviezen 
voor de panelen in situ. Deze adviezen kunnen ook van belang zijn voor enkele panelen 
in de collectie van het museum. Voor het onderzoek verwees het museum door naar de 
Verzamelaarsunie Hasselts Keramiek. 



PRESENTEREN EN INFORMEREN 

 

STOP VOOR DE TIJD 

31 maart tot 30 juni 
 
Tentoonstelling 
Tik-tak, tingeltjes, muziekjes, geratel en kettingen? Vandaag gaat de tijd digitaal en 
geruisloos aan ons voorbij en kunnen we ons bijna niet voorstellen hoeveel kennis, 
ambacht en liefde er in een klokkenkast en horloge steken. In deze tentoonstelling 
maakte je kennis met de Hasseltse uurwerkmakers, die hun kennis doorheen de tijd ver 
over de stadsgrenzen verspreidden. 

Al in 1451 gaf het uurwerk op de Sint-Quintinuskerk het uur aan in Hasselt. De eerste 
torenuurwerkmakers in de regio Hasselt-Luik waren afkomstig uit Hasselt en Luik zal pas 
later de rol van uurwerkstad overnemen. De befaamde Luikse torenuurwerkmaker Gilles 
de Beefe leverde in 1752 een unieke speeltrommel en uurwerk aan de Sint-
Quintinuskerk. Toch waren er in de 18de eeuw nog belangrijke uurwerkmakers in 
Hasselt, zoals Joannes Michael Geraets en Leonard Guillaume Joosten. Naast staande 
klokken produceerden zij ook zakhorloges en pendules. 

In de loop van de 19de eeuw werd de Belgische markt overspoeld met goedkope 
uurwerken waardoor de lokale horlogemakers zich omschoolden tot herstellers. Na 1950 
werden de meeste uurwerkmakers verkopers van juwelen en uurwerken. De digitale 
tijdsaanduiding heeft van het uurwerk een massaproduct gemaakt. Recent vinden 
exclusieve uurwerken echter opnieuw hun weg naar de consument. 

In de tentoonstelling werden de klokken en uurwerken van het museum terug tot leven 
gebracht en aangevuld met exemplaren uit privéverzamelingen. De recent verdwenen 
uurwerkverkopers zoals Hören, Willems, Pollaris en Moermans kwamen terug in beeld. 
Jong en oud zagen en begrepen voor het eerst of opnieuw het opwindende mechanisme 
van een klok. 

Op geregelde tijdstippen was ook de beiaardtoren, mét de speeltrommel van de Beefe, 
toegankelijk voor individuele bezoekers. Tijdens de paasvakantie van dinsdag 2 tot 
zondag 7 april en van dinsdag 9 tot zondag 14 april, van 14 tot 17 uur en op de 
erfgoeddag. 
 
Erfgoeddag 
Drie klokken- en uurwerkspecialisten, Hans Kreft, Marc Wattez en Paul Van Rompaey 
onderzochten de exemplaren van de bezoekers en bespraken met hen het belang van 
hun klok of uurwerk. De expertisedag ging door in het Tuincafé, van 14 uur tot 18 uur.  
 
Voor gezinnen met kinderen was er een extraatje in de beiaardtoren. Dat werd het decor 
voor drie niet-alledaagse rondleidingen: Tour Artistique en …zinzin. Een over het paard 
getilde beiaardier nam hen mee in zijn toren. Hij bracht de grote luidklokken, het 
uurwerk, de beiaard… op een surrealistische manier tot leven.  
Deze voorstelling werd verzorgd door Compagnie Aardbei (Jan Verheyen). 
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Lezing 
Eddy Fraiture gaf op 13 april een lezing over de uurwerkstad Hasselt in de reeks Kunst 
en Erfgoed in de Kijker. 

Aantal bezoekers: 786 

 

HASSELT KERREMES 

6 september 2013 tot 6 januari 2014 
 
Tentoonstelling 
Ieder jaar in september is het weer zover: het Kolonel Dusartplein wordt voor één week 
herschapen in een zee van rollercoasters, draaimolens, grijpkranen en kramen waar je 
heerlijke versnaperingen kan kopen. Kortom: het is tijd voor Hasselt Kèrremes! Vele 
Hasselaren herinneren zich echter een ander beeld van onze jaarlijkse kermis. Vroeger 
werd de hele boulevard omgetoverd in één groot foorplein, waar de lampjes tussen de 
kastanjebomen voor een feeërieke sfeer zorgden. Heel wat Hesseliëre en Hèsseloskes 
hebben hier hun eerste kus uitgewisseld, smoutebollen gegeten en gejuicht voor het 
bokskot. Het Stadsmus liet die typische kermissfeer herleven in een prachtige 
tentoonstelling. De tocht door de geschiedenis van de Hasseltse kermis begon in de 19de 
eeuw, toen de kermis nog veertien dagen duurde en aangekondigd werd op reuze-
affiches van twee bij drie meter. Daarnaast wierpen we een blik op het interbellum en de 
kermis tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

De naoorlogse periode werd belicht aan de hand van uniek fotomateriaal en we maakten 
kennis met de kermisfamilies die jarenlang, soms tot op de dag van vandaag, met hun 
attracties neerstreken in Hasselt. 

Hoewel de septemberfoor de grootste en bekendste is, is ze lang niet de enige kermis in 
Hasselt: iedere fusiegemeente en heel wat wijken hebben een eigen kermis. Ook deze 
verhalen kwamen aan bod in de tentoonstelling. 

Zowat 200 aanwezigen genoten op een zomerse avond van een opening in ware 
revuestijl met stadsmusroze suikerspinnen: 
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Bezoek foorkramers 
Op maandag 23 september ontvingen we de foorkramers voor een rondleiding op de 
tentoonstelling en een drankje als dank voor hun bijdragen tot de tentoonstelling. 

Op woensdag 11 december organiseerde de dienst Integratie een rondleiding voor de 
woonwagenbewoners in Hasselt. 

Kinderkermis 
Tijdens de herfstvakantie, van 26 oktober tot 1 november, van 13 tot 17 uur, 
organiseerden we een heuse kinderkermis voor kinderen tot 12 jaar: een draaimolen, 
lachspiegels, eendjes vissen en andere kermisattracties in en rond het museum. 
Deelname kostte 5 euro, verrassing inbegrepen. 
 
Lezing 
Mieke Strauven, stadsarchivaris van Hasselt, belichtte de geschiedenis van Hasselt 
Kèrremes van de 19de eeuw tot 1945 op zaterdag 14 september 2013, 15 uur. 
 
Rondleidingen in het Hessels 
Jean-Paul Lambrichts, medecurator van de tentoonstelling, gaf rondleidingen in de 
tentoonstelling in het onversneden Hessels op 13 oktober, 3 november en 1 december. 
Deelname: 3 euro. 
Aantal bezoekers: 2.972 
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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.  
 
300 jaar Sacramentsbroederschap Hasselt 

Van 25 mei tot 30 juni 
De Hasseltse Sacramentsbroederschap herdacht het feit dat prins-bisschop Joseph 
Clemens van Beieren in 1713 op vraag van de pastoor van de St.-Quintinuskerk een 
broederschap oprichtte om het geloof in de Eucharistie aan te moedigen. Doorheen de 
voorbije drie eeuwen heeft deze broederschap een rijke geschiedenis en patrimonium 
opgebouwd. 
 

EXTRA MUROS 

 
Blijde Intrede op 24 september 

De Blijde Intrede van koning Filip en koningin Mathilde op dinsdag 24 september, zette 
ook in Het Stadsmus heel wat in beweging. De Hasseltse reus de Langeman verliet 
uitzonderlijk maar geheel volgens de traditie zijn kist in het museum om het koningspaar 
te begroeten. Maar ook de koningsportretten en koninklijke kinderportretten van Jos 
Damien, heetten het koningspaar én de Hasselaar welkom tijdens een korte 
tentoonstelling in het Hasseltse stadhuis.  
De Royal Pop Up liep tussen 20 en 24 september (telkens tussen 14 en 17 uur). 
 

PUBLIEKSACTIES 

 
Word Erfgoedgeneraal 

Met in totaal 11 Erfgoedgeneraals (in 14 aangeschreven wijken) mag het project 
Erfgoedgeneraal geslaagd genoemd worden. De Erfgoedgeneraals voor 2013 zijn: 
 

- Kuringen: Paul Vranken - Verhaal van zijn grootvader Pieter-Michiel Quintiens en 
diens zoons: Leopold, Arthur en Andreas. 

- Banneux: Henri Polus - Unieke kaarten uit de jaren vóór de Eerste Wereldoorlog. 
- Kermt en Spalbeek: Jean-Marie Piquet - Heel wat voorwerpen van zijn vader. 
- Kiewit: Irène en Betty Reekmans - Familiefoto.  
- Wimmertingen: geen inzending. 
- Malpertuus en Godsheide: geen inzending. 
- Rapertingen:geen inzending. 
- Sint-Katarina: Marleen Martens - Verhaal en documenten van haar grootvader. 
- Sint-Martinus: geen inzending. 
- Hasselt centrum: Andrée Willems - Foto’s van een massagraf. 
- Heilig Hart: Cecile en Henri Joris - Twee familiearchieven. 
- Sint-Lambrechts-Herk: Lutgarde Frederix - Onderzoek  naar WO I. 

 
Een aantal verhalen en stukken bieden een totaal nieuwe blik op het verhaal van de 
Hasselaren en de Eerste Wereldoorlog. De verhalen 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 werden ook middelen uit 
het erfgoedconvenant ter beschikking gesteld om het materiaal van de Erfgoedgeneraal 
uit Kuringen (het verhaal over de familie Quintiens) verder te laten onderzoeken. 
 
Het project Erfgoedgeneraal is opgezet als een participatieproject, met de bijdragen van 
de inzenders als onmisbare schakel. Deze bijdragen zullen dan ook een plek krijgen in de 



Het Stadsmus 15 Jaarverslag 2013 

tentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog in Hasselt, die in het najaar van 2014 van 
start gaat. 
Met dit project wil het museum de Erfgoedgeneraals verder verbinden aan het museum. 
Een eerste aanzet daarvoor werd gegeven door de Erfgoedgeneraals uit te nodigen bij 
Sopra La Musica, een concert annex lezing over de Eerste Wereldoorlog in de Oude 
Gevangenis van Hasselt. Daar werden de portretten van elke Erfgoedgeneraal, met uitleg 
over hun bijdrage, tentoongesteld. 
 

    

    
 
 
377 genodigden volgden mee de rondleidingen met de erfgoedgeneraal. 
 
 
Participatie 

Sinds de herinrichting van Het Stadsmus in 2005 heeft het museum zich met een reeks 
participatieve projecten doelbewust gericht op de persoonlijke band die iedere bezoeker 
met (een deel van) de geschiedenis van Hasselt kan hebben én hiertoe kan bijdragen. In 
het ene project lag de nadruk op een passievere “herkenning” van het persoonlijke 
verhaal in het grotere geheel van de geschiedenis van de stad, in andere projecten lag 
de nadruk op een actiever engagement en zelfs essentiële bijdragen aan de werking van 
het museum. De projecten sinds 2005 waren het interactieve luik in de vaste opstelling, 
Straat per Straat, Word Erfgoedkoning en Word Erfgoedgeneraal. 
 
Het Stadsmus wilde deze ervaring in 2012, samen met FARO (Vlaams Steunpunt voor 
Cultureel Erfgoed), delen met het bredere museumveld. FARO verbond deze vraag aan 
haar intentie om het Vlaamse museumlandschap kennis te laten maken met de theorie 
over participatieve musea, zoals beschreven in The Participatory Museum van Nina 
Simon. Een leesgroep besprak stap voor stap de ideeën, theorieën en suggesties en 
toetste deze aan de eigen werking. 
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Na afloop werd door de leesgroep besloten de kritische aanvullingen en bedenkingen bij 
participatief werken, zoals het door Nina Simon beschreven wordt, te publiceren voor het 
museum- en bredere erfgoedveld. Jacqueline van Leeuwen (FARO) en stafmedewerker 
publiekswerking Tine Rock behartigden de redactie van deze bevindingen. Ze zijn na te 
lezen en te downloaden op de website van FARO: http://www.faronet.be/node/47350 
 
Elke deelnemende instelling aan de leesgroep maakte ook een kritische evaluatie van de 
eigen participatieve werking, aan de hand van de theorie van Nina Simon. Deze 
evaluaties zijn terug te vinden in de fiches per participatief project: 
http://www.faronet.be/dossier/participatie-cocreatie-en-makelaardij/fiches-nina-simon-
leesgroep 
 
De ervaringen die Het Stadsmus in de verschillende jaren opbouwde met de hoger 
vermelde participatieve projecten, deelde het museum ook in een artikel in Museumpeil: 
“Van bijdrage tot onmisbare schakel” (Ann Delbeke, Tine Rock, nr. 40, najaar 2013, zie 
bijlage). 
 
Het kennismaken met de theorie van Nina Simon, de kritische toetsing van de eigen 
projecten hieraan en het schrijven van artikels over onze praktijkervaring, hebben de 
sterke kanten en de mogelijkheden van participatieve werking in Het Stadsmus 
blootgelegd. 
We hernemen hier het besluit, dat we in Museumpeil formuleerden:  
 

“De participatieve projecten hebben verschillende resultaten gehad: meer 
vrijwilligers, meer zicht op waar het Hasseltse (im)materiële erfgoed zich bevindt 
en inhoudelijke aanvullingen voor de eigen collectie … We leerden gaandeweg 
dat een participatief project maar betekenisvol is, als het museum meer wil doen 
dan rondleiden of tentoonstellen. Het museum is zélf ook participant in het 
verhaal; publiek en museum leveren gelijkwaardige (géén gelijke) bijdragen aan 
het ontstaan van een nieuwe content. En daarin schuilen zowel kansen 
(erfgoedgemeenschap) als bedreigingen. De bezetting van Het Stadsmus laat 
niet toe intensief en betekenisvol met die nieuwe relatie met de Hasselaren aan 
de slag te blijven: wie kan alle binnenkomende verhalen beheren, toetsen, 
kaderen en aan de gemeenschap tonen? We kijken er dan ook naar uit om de 
uitkomsten van een participatief project beter te kaderen en de deelnemers 
verder te begeleiden en te binden aan het museum.” 
 
Expertisedag voor uurwerken en klokken 

21 april 2013 
Zie p. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.. 
Deelname: gratis 
 
Hessels Ouë.r 

Rasechte Hasselaren maken het Hasselts dialect op een ludieke manier weer levendig: 
zondag 28 april: Karin De Greeve over de oude gevangenis. 
zondag 17 juni 
zondag 23 september: Michel Ilsen met een hommage aan Miel Cools. 
zondag 24 november: Karin De Greeve over de Eerste Wereldoorlog. 
Toehoorders: 291 
 
Muscadet 

Elke zondag in juli en augustus om 11.00 uur in het Tuincafé. 
Voor het eerst werden dit jaar, naast de zomermaanden, ook aperitiefconcerten 
georganiseerd elke eerste zondag vanaf april tot oktober. 
Toehoorders:1.550 
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Brusselse sporen 

Van 12 tot 17 oktober 
Vtb Kultuur speurde naar Brusselse sporen in Hasselt. Het resultaat mondde in het najaar 
uit in een reeks culturele activiteiten in Hasselt én Brussel. 
In dit kader volgde, op initiatief van de Vezamerlaarsunie Hasselts Keramiek op 26 
oktober een lezing door Mario Baeck in ons Tuincafé: 
‘Style Esthétique - de bijdrage van de Manufacture de Céramiques Décoratives de Hasselt 
tot de architectuurvernieuwing in Brussel vanaf 1896’. 
 
In de spiegelzaal stonden schilderijen van Jos. Damien en Pringels naast de bustes van 
Cantillon. De drie kunstenaars hebben een band met Brussel. 
Aantal bezoekers:204 
  
Light in the city 

Hasselt was van 17 tot en met 19 oktober gaststad van de internationale conferentie 
over openbare verlichting ‘Light in the city’. Naar aanleiding van het congres vond op 
vrijdag 18 oktober van 20 tot 23 uur een lichtfestival plaats in de Hasseltse binnenstad. 
Willy Calis installeerde op de binnenkoer van het museum ‘Witness’.  
 
Jeneverfeesten 

Zaterdag 19 en zondag 20 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: 612 
 
Speculaasfeesten 

Zaterdag 23 november  
Programma : 

• Kinderworkshops speculaas bakken 
• Sinterklaas en zijn Pieten ontvangen alle kinderen van Hasselt + snoep 
• Om 15.30 optreden van Hesselse Loch ( cabaret + zang) 
• Diverse standen met hapjes en dranken, Hasseltse Speculaas, jenever, enz.… 

Aantal bezoekers: 1.232 

 
Internationale Ex libris ruildag 

Zaterdag 16 november 
48 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.  
 
Programma’s voor scholen  

Educatieve museumspelen  

De educatieve museumspelen voor het lager onderwijs werden ook in 2013 aangeboden. 
- Op zoek naar de Langeman –109 lln. 
- Het geheim van de Troubadour – 122 lln. 
- Klas bouwt Hasselt –  / 
- Dood & Begraven – 18 lln. 
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‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’, luisterroute door Hasselt 

De luisterroute kent een stijgend succes.  
In 2013 liepen 833 kinderen de route. 

Workshops speculaasbakken voor scholen 

In 2013 konden scholen op bepaalde momenten van het jaar 
in Het Stadsmus terecht voor workshops speculaas bakken, 
in samenwerking met de Bakkerijschool Hasselt en De Orde 
van de Hasseltse Speculaas. 
Van 4 tot 8 februari bakten de leerlingen rond het thema 
Valentijn, van 13 tot 17 mei was het thema lente. En van 18 
tot 29 november draaide alles rond het thema sinterklaas. En 
uiteraard vertrokken ze niet terug naar school zonder een recept en versgebakken 
speculaas! 
 
Aantal deelnemers: 600 
 
Samenwerking met het onderwijs 

Bakkerijschool Hasselt  - workshops speculaasbakken voor scholen 

De workshops speculaasbakken worden georganiseerd in samenwerking met de 
leerkrachten en de leerlingen van de Bakkerijschool Hasselt.  

Erfgoedmodule PXL – Geen nieuws, goed nieuws?! 

Enkele studenten lerarenopleiding van de PXL onderzochten, in het kader van hun 
erfgoedmodule, een aantal welgekozen thema’s in verband met de Eerste Wereldoorlog. 
Hierbij werden zij, naast hun eigen docenten, begeleid door de educatieve medewerker 
van Het Stadsmus en van de erfgoedcel Hasselt. In het academiejaar 2012-2013 voerden 
de studenten een voorbereidende onderzoek uit. In het academiejaar 2013-2014 worden 
deze thema’s door hun medestudenten uitgewerkt tot een kinderparcours bij de 
tentoonstelling ‘Geen nieuws, goed nieuws?!’ in Het Stadsmus.  

Project Koninklijk Atheneum I – de Eerste Wereldoorlog 

Om de Eerste Wereldoorlog te herdenken, start het Koninklijk Atheneum I een 
erfgoedproject hier rond op. Zij bekijken de rol van hun school en het onderwijs tijdens 
WOI in Hasselt. Dit project werd opgestart in het najaar van 2013 en loopt verder in 
2014. Het Stadsmus en de erfgoedcel Hasselt ondersteunen dit project.  
 
Gezinnen met kinderen 

Het mussenkussen 

Het mussenkussen, het kinderparcours van Het Stadsmus, kent een blijvend succes.  
192 kinderen zochten uit wat er met de attributen in hun rugzak moet gebeuren. 

Kinderkermis 

Ook voor de kinderen had de tentoonstelling ‘Hasselt kèrremes’ iets in petto. Naast een 
kinderparcours, ging er tijdens de herfstvakantie, van 26 oktober tot 1 november 2013, 
in en rond het museum een heuse kinderkermis door. Kinderen genoten van een ritje in 
een ouderwetse draaimolen, lachten om zichzelf in de lachspiegels, probeerden de kop 
van jut zo hoog mogelijk te slaan, visten eendjes, trokken aan touwtjes en probeerden 
de stapels blikken om te gooien. Met de verzamelde punten mochten ze, zoals op een 
echte kermis, een prijs kiezen. 
De attracties werden begeleid door vrijwilligers en studenten lerarenopleiding van de 
KHLim en PXL. 
353 kinderen genoten samen met hun familie van deze kinderkermis.  
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De schatten van Vlieg 

Deze zomer, van 26 juni tot 1 september, konden kinderen – net als vorig jaar – op zoek 
naar de schat van Vlieg! In heel Vlaanderen waren er op culturele locaties schatkisten 
verstopt. Ook in Het Stadsmus konden kinderen op schattenjacht.  
Vlieg nam de kinderen mee op een zoektocht tussen de Hasseltse schatten van Het 
Stadsmus. Ze speurden tussen de kanonnen, heiligenbeelden en keramiek naar 5 tips. 
Ondertussen ontdekten ze er ook nog een verstopte reus, kwamen ze bekende 
Hasselaren tegen en zagen ze de toekomst van Hasselt. 
53 kinderen speurden samen met hun gezin naar de schatkist van Het Stadsmus.  
 
Volwassenen 

Kunst en Erfgoed in de Kijker 

Het Stadsmus werkt met verschillende experten en kenners samen om zijn collectie 
systematisch te onderzoeken. Geïnteresseerden kunnen om de twee maanden 
kennismaken met de resultaten van zo’n onderzoek naar de geschiedenis van een 
specifiek collectiestuk, tijdens de voordrachtenreeks Kunst en Erfgoed in de Kijker – 
kortweg: de KEIK-reeks van Het Stadsmus.  
 
februari De Bonnefantenkerk en de graflegging. Marleen Martens  

(1984.0085.00: beeldengroep uit de Bonnefantenkerk, 2e helft 17e 
eeuw) 

 
april De uurwerkstad Hasselt. Eddy Fraiture. 
 (2013.0023.00: speeltrommel voor beiaard, Gilles de Beefe (1694-

1763), toren Sint-Quintinuskerk 1753) 
 
juni De Royal Nordfabriek in Hasselt: een geschiedenis onthuld. Karin De 

Greeve. 
 (2002.0026.00: zwarte mannenfiets, Royal Nord, ca. 1938) 
 
september  De Hasseltse septemberkermis in 1896. Mieke Strauven. 
  (Collectie Stadsarchief Hasselt) 
 
november Muziek! Het College van Sint-Cecilia in Hasselt 1670-ca. 1830. Nele 

Gabriëls. 
(1992.0095.00 en 1992.0096.00: het register Novum Registrum 
Confraternitatis Sanctae Ceciliae in Oppido Hasselensi anno 1670, 
1670-1767, en het Register inhoudende de reglementen en 
recessen van het Musieks-Collegie van Sint-Cecilia binnen Hasselt, 
1822-1829.) 

 
In totaal waren er 209 geïnteresseerden. 

Gidsenopleidingen 

• 28 maart 2013 om 19u: gidsenopleiding ‘Stop de tijd’.  
• 2 oktober 2013 om 19u: gidsenopleiding ‘Hasselt kerremes’. 
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PROMOTIE 

 
Imago-analyse 

In 2014 moet er een nieuwe beleidsnota geschreven worden. De werking van het 
museum wordt geëvalueerd. Vandaag lijkt al duidelijk dat de communicatie voor 
verbetering vatbaar is. Daarom besliste de raad van bestuur om een imagoanalyse te 
laten uitvoeren door communicatieadviseur Wivina De Bus. 
 
Doelstelling van het onderzoek was na te gaan hoe de Hasselaar het museum percipieert 
en of dit overeen komt met wat wij zelf als imago voor ogen hebben. Is onze 
communicatie effectief?  
Het onderzoek bestond uit: 

• Interviews met het Hasselts beleid (Karolien Mondelaers en Valerie Del Re) 
• Brainstorm met de Raad van Bestuur (30 november) 
• Focusgroep potentieel publiek (11 december) 
• Contacten met de pers 
• Deskresearch 

Uit deze uitgebreide analyse blijkt dat het gewenste imago van Het Stadsmus als volgt 
kan worden omschreven: 
 

HASSELTS 
Wat is er in Hasselt gebeurd, wat gebeurt er nu en wat gaat er gebeuren. 
Herkenbaarheid maar ook inzicht en verwondering. 
Erfgoed van je stad leren kennen. 
Thuisgevoel: thuis in eigen stad. 
 

BEZOEKERS CENTRAAL 
Betrokkenheid van het publiek. 
Verhalen. 
Participatief in werking en communicatie. 
Naar bezoekers toe gaan. 
Openheid. 
 

DYNAMISCH EN ACTIEF 
Klein museum met innovatieve ideeën = positionering museumveld. 
Verassend uit de hoek komen. 
 

De onderzoeker stelt volgende beleidskeuzes voor: 
 

LESS IS MORE: minder activiteiten doen maar beter communiceren; gebrek aan 
financiële middelen opvangen met een werkgroep communicatie; nieuwe accenten 
leggen door link naar Hasselt vandaag te versterken. 
 
OPENBREKEN: van een gesloten naar een open karakter evolueren door 
partnerschappen aan te gaan niet alleen binnen de erfgoedwereld maar vooral ook 
erbuiten; doelgroepen te verruimen; de toegankelijkheid van het gebouw te 
verbeteren. 
 

In 2014 worden deze aanbevelingen uitgewerkt. Een uitgebreid verslag van de analyse is 
raadpleegbaar in het museum. 
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Gevoerde communicatie en promotie 

De Hasselaar, die vanuit verschillende motivaties in Het Stadsmus geïnteresseerd zou 
zijn, is de belangrijkste doelgroep in de communicatie en promotie van Het Stadsmus. 
Daartoe zet het museum voornamelijk eigen kanalen en Hasseltse kanalen in. 
 
Eigen kanalen 
De website www.hetstadsmus.be blijft de kern van de communicatie van het museum. 
Dat werd bevestigd door een enquête uitgevoerd bij bezoekers aan de tentoonstelling 
Hasselt Kèrremes. In deze enquête werd gepeild naar de bron van informatie voor de 
bezoeker. 
Voor het project Word Erfgoedgeneraal liet het museum een aparte website ontwikkelen. 
Deze website www.erfgoedgeneraal.be is actief sinds september 2012. 
 
De e-zines – in 2013 waren dat er 14 – geven een overzicht van nieuws en activiteiten 
en verwijzen daarvoor steeds naar de website. Er is momenteel een lijst van 1.310 
geïnteresseerden. 
 
Ook facebook werd in 2013 regelmatiger en intensiever gebruikt, niet alleen als een 
promotiekanaal voor activiteiten, maar ook om de plek van het museum binnen het 
erfgoedveld te visualiseren. Facebook werd ook als instrument ingezet voor wedstrijden 
en vragen naar informatie. Wekelijks plaatsten we een update. Momenteel volgen 281 
mensen onze pagina; dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Het verder 
activeren van dit medium is een actiepunt voor 2014. 
 
In het driemaandelijkse Museumnieuws krijgt de lezer achtergrondinformatie bij de 
tentoonstellingen en de op stapel staande activiteiten, een blik achter de schermen van 
de museumwerking en een overzichtelijke activiteitenagenda. En elk van de vier 
nummers kwamen activiteiten of artikels over de werking van Het Stadsmus aan bod. 
 
Kanalen stad Hasselt 
De stad Hasselt biedt aan de stedelijke organisatoren veel geraadpleegde communicatie- 
en promotiekanalen aan, die Het Stadsmus ten volle benut. 
 
In 2013 verscheen er een reeks over de opmerkelijkste erfgoedgeneraals in de Nieuwe 
Hasselaar, het maandelijkse infoblad van de stad (juni, juli-augustus, september en 
oktober).  
De activiteiten (Beiaardrondleidingen, lezingenreeks KEIK, Muscadet-concertreeks) 
werden in de agenda van het Uitmagazine opgenomen en voor de tentoonstellingen Stop 
voor de Tijd en Hasselt Kermis verscheen er een volledige pagina in het magazine.  
Via de website uitinhasselt.be worden alle tentoonstellingen en activiteiten van Het 
Stadsmus getoond, die ingegeven werden op de Uitdatabank. 
 
Het stadsbestuur en de erfgoedcel betalen aan TV Limburg aan aantal afleveringen 
waarin Hasseltse (Dag Limburg) dan wel erfgoedonderwerpen (Portie Erfgoed in Studio 
TVL) aan bod kunnen komen.  
In Dag Limburg kwamen de tentoonstelling Stop voor de Tijd! (week van 15 april), 
Hasselt Kèrremes (week van 10 september) en de Royal Pop Up (week van 17 
september) aan bod. Ook een aantal Erfgoedgeneraals kwamen aan het woord: Paul 
Vrancken, Henri Polus, Irène en Betty Reeckmans en Marleen Martens. 
In Portie Erfgoed was er op 23 september een gesprek in de studio over de expo Hasselt 
Kèrremes. 
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Educatieve en recreatieve brochures 
In mei verschenen de brochures ‘Educatief en recreatief aanbod voor scholen 2013-2014’ 
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, digitale media 
Voor de tentoonstellingen Stop voor de Tijd en Hasselt Kèrremes werd telkens een folder 
en een affiche ontworpen. Voor het eerst wordt ook aandacht besteed aan digitale 
bestanden: als handtekening onder de mail, als banner voor facebook, als bestand voor 
de digitale schermen in de cultuurhuizen en op het grote scherm op het Kolonel 
Dusartplein. 
 
Voor het project Word Erfgoedgeneraal werden grote baches geplot die aan de gevel van 
het museum werden opgehangen. 
 
Pers 

Naar aanleiding van elke nieuwe tentoonstelling, een bijzondere schenking of 
opmerkelijke gebeurtenissen, wordt er een persbericht verstuurd naar de contacten van 
het museum en de stad. Deze genereerden tal van artikels, televisie- of radio-opname. 
 
 
Data Titel Medium 
******* De Erfgoedgeneraals  De Nieuwe Hasselaar  
09-12-2013 West-Vlamingen overnachten zoals hun grootouders Het Belang van Limburg 
06-12-2013 Tweede Vlaamse topstuk voor Het Stadsmus Het Belang van Limburg 
29-11-2013 Speculaasfeesten met koek, borrels en bier  Het Belang van Limburg 
05-11-2013 Getogen Hasselaar Michel Ilsen: Veel verander bij de radio De weekkrant  
30-10-2013 Portret Het Hessels gaat verdwijnen (Michel Ilsen) De weekkrant 
27-10-2013 Kinderkermis in Het Stadsmus  Het Belang van Limburg 
25-09-2013 Blijde intrede onder stralende zon  Het Belang van Limburg 
25-09-2013 2.000 Limburgers verwelkomen Filip en Mathilde in Hasselt Het Belang van Limburg 
10-09-2013 Kermisklassiekers te kijk Het Belang van Limburg 
09-09-2013 Hasselt kermis 2013 hangt in de lucht De smaak van de horeca  
08-09-2013 Kermis door de jaren heen  De Zondagkrant 
06-09-2013 Honderdvijftig jaar kermis in beeld Het Belang van Limburg 
04-09-2013 Expo Hasselt Kèrremes De weekkrant 
01-08-2013 Ik wilde monumenten nieuw leven inblazen  Het Belang van Limburg 
18-07-2013 De schatten van Vlieg in Het stadsmus Het Belang van Limburg 
31-05-2013 BS Windekind leert Hasseltse speculaas bakken  Het Belang van Limburg 
Mei 2013 Beiaardmuseum De nieuwe Hasselaar 
Mei 2013 Pret in het stadsmus Zomer in Hasselt: kids  
Mei 2013 300 jaar broederschap Uit in Hasselt 
20-04-2013 Erfgoeddag stopt de tijd Het Nieuwsblad 
20-04- 2013 Stadsmus zet uurwerknijverheid in de kijker Het Nieuwsblad 
03-04-2013 We zijn echt verwend in Hasselt  De weekkrant 
27-03- 2013 Zoals het klokje thuis tikt … De weekkrant 
27-03-2013 Beiaardtoren: klimmen en beieren De weekkrant 
Maart 2013 Een MP3-luisterroute voor kinderen door Hasselt Hasselt in primeur 
23-01- 2013 Stadsmuseum valt in de smaak De weekkrant 
17-01-2013 Meer bezoekers voor Stadsmus Het Belang van Limburg 
16-01-2013 Musea en Japanse tuin lokken bijna 150.000 bezoekers Het Belang van Limburg 
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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. 
� Menumagazine Theatercafé (Cultuurcentrum Hasselt): gratis 
 
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. 
 
Beurzen 

Cocktail Cultuur (de vroegere Cultuurbeurs) 
Zondag 8 september 
De Vrienden van het Stadsmuseum vzw bemanden een stand tijdens het startmoment 
van het culturele seizoen, waarbij individuelen en verenigingen actief aangesproken 
werden.  
Individuelen werden aangesproken om lid te worden; zij kregen exclusief naar aanleiding 
van Cocktail Cultuur een prent van Brecht Evens gratis aangeboden. Dat resulteerde in 
meer dan 30 nieuwe leden. 
De verenigingen werden warm gemaakt om het tentoonstellingsaanbod van Het 
Stadsmus in verenigingsverband te komen bezoeken. Ze konden alvast intekenen op een 
groepsrondleiding op de tentoonstelling Hasseltse Bands en maakten kans op een unieke 
rondleiding in het museumdepot met de vereniging. Dit resulteerde in een vijftal 
boekingen voor een rondleiding. 
De keuze om promotie te voeren voor de museumvzw, over activiteiten van het 
museum, en doelbewust ook naar andere verenigingen, kadert in de keuze van het 
museum om gerichter naar verenigingen te werken en ook een aanbod naar hen te 
ontwikkelen. 
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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 
 

Het Stadsmus Beiaardmuseum Tuincafé   
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januari 183 26         29 238 

februari 440 106 82 328         121 1077 

maart 442 20 94 142        136 187 1021 

april 1028 73 44  298 309  79 19 152 247 2249 

mei 600 62 233 481  1   52 338 1767 

juni 655 23 220 85  3     23 285 1294 

juli 821 62 127    23 6      214 1253 

augustus 828 134 72    21 7  25   216 1303 

september 1924 91 482 147  387    24   413 3468 

oktober 1534 408 391 323  6 4  64 672 3402 

november 1885 60 183 439  6    22 409 3004 

december 522 47 82 53  18     120 842 

Totaal 10862 1112 2010 2296 774 96 68 449 3251 20918 

 

individuele bezoekers 14887 

kinderen -12j   1208 

groepen volwassenen 2078 

Schoolgroepen   2745 

Totaal     20918 
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Herkomst individuele bezoekers 

Dit jaar werd eveneens gepolst naar de herkomst van de individuele bezoeker aan de hand 
van de postcode. 
Op een totaal van 6.823 geregistreerde postcodes bezochten 6384 Belgen het museum: 
 
Brussel 28 

Vlaams Brabant 301 

Antwerpen 444 

Limburg 5005 waaronder 4415 uit Hasselt 

West-Vlaanderen 256 

Oost-Vlaanderen 323 

Luik 22 

Henegouwen 4 

Waals Brabant  1 

 
Verdeling voor Vlaanderen: 

 
Zoals verwacht bezochten heel wat Nederlanders het museum, maar verrassend is de 
mix aan andere nationaliteiten:
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vlaams Brabant

Antwerpen

Limburg

Hasselt

West-Vlaanderen

Oost-Vlaanderen

Nederland 333 
Duitsland 56 
Groot-Brittannië 17 
Frankrijk 8 
Amerika 5 
Slowakije 3 
Brazilië 2 
China 2 
Nieuw-Zeeland 2 
Noorwegen 2 
Oostenrijk 2 
Estland 1 
Finland 1 
India 1 
Israël 1 
Japan 1 
Pakistan 1 
Portugal 1 
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Herkomst groepen 
 

volwassenen scholen 
aantal 

groepen 
aantal 

personen 
aantal 

groepen 
aantal 

personen 

Limburg 148 1110 108 2181 

Hasselt 34 817 66 1235 

Antwerpen 8 300 

Oost-Vlaanderen 4 96 2 72 

Vlaams-Brabant/Brussel 7 145 

West-Vlaanderen 3 75 

Wallonië 1 50 1 17 

Nederland 2 31 

totaal 173 1807 111 2270 

 
Beiaardmuseum herkomst groepen 
 

volwassenen scholen 
aantal 

groepen 
aantal 

personen 
aantal 

groepen 
aantal 

personen 

Limburg 3 57 22 380 

Hasselt 3 57 21 370 

Antwerpen 

Oost-Vlaanderen 1 15 

Vlaams-Brabant/Brussel 

West-Vlaanderen 1 24 

Wallonië 4 55 

Nederland 

totaal 4 81 27 450 

 
Bezoekersaantallen sinds 2008 
 

Maand 2008 2009 2010 2011 

  

2012 2013 

januari 462 85 115 208 236 238 

februari 1664 878 1192 2079 1918 1077 

mart 1467 692 1258 1373 2085 1021 

april 1923 1258 1344 941 2504 2249 

mei 1912 1439 1328 1925 1930 1767 

juni 2063 1161 1288 1291 1358 1294 

juli 1775 1052 1208 1886 1732 1253 

augustus 2017 1141 6651 2496 1500 1303 

september 1889 1165 2241 1750 3488 3468 

oktober 4002 2248 3560 2822 3846 3402 

november 2316 1549 2593 1806 3157 3004 

december 422 886 526 834 869 842 

TOTAAL 21912 13554 23304 19411 24623 20918 
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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 21 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 93 leden. 30 leden waren aanwezig op de Algemene 
Vergadering van 10 maart 2013. 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. Jean-Pierre Swerts werd als nieuw 
bestuurslid aanvaard. 
 
De raad van bestuur vergaderde op 4/3, 3/6, 2/9, en 2/12. 
 
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: 25/01, 19/02, 24/04, 31/05; 26/07; en 14/11.  
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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). Marleen 
Martens werd als nieuw lid verwelkomd. 
Vergaderdata: 22 februari, 24 mei, 28 augustus en 29 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, Ann Vandeput, Tine Rock, Hanne Indekeu. 
Vergaderdata: 23 mei en 23 augustus. 

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. 
 
Werkgroep Dansorkesten 
Rik Ghysen, Valentin Peeters, Paul Grondelaers, John Bruninx, Paul Claes, Theo Verhulst 
en Ann Delbeke. 
Vergaderdata: 9 januari, 20 maart, 15 mei, 17 juli, 18 september, 6 november en 18 
december. 
 
Werkgroep Erfgoedgeneraal en Eerste Wereldoorlog 
Willy Theunis, Karin De Greeve, Tine Rock, Hanne Indekeu, Ann Vandeput, Karolien 
Mondelaers en Ann Delbeke. 
Vergaderdata: 18 januari, 15 februari, 15 maart, 8 mei, 9 juni, 5 juli, 2 augustus, 30 
augustus, 4 oktober. 
 
Stuurgroep Triënnale Hasselt 
Ann Vanderheyden, Ann Delbeke, Ann Vandeput, Karolien Mondelaers, Jan Boelen, 
Kenneth Ramaekers, Toon Berckmoes, Peter Heyndrickx, Jean-Pierre Swerts, Katrien 
Schaerlaekens. 
Vergaderdata: 26 augustus, 16 oktober, 24 oktober (gesprekken met mogelijke 
curatoren), 13 november (gesprekken met mogelijke curator), 8 november en 27 
november. 
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Personeel 

Vast personeelsbestand 

Hoofdcoördinator Ann Vandeput, voltijds 
Conservator Ann Delbeke, voltijds 
Registrator Tessa Vanpaeschen, voltijds – statutair 
Suppoost Eddy Smeet, voltijds - statutair 
Onthaalbedienden Bieke Verjans, voltijds – gesco  

Ellen Venken, deeltijds (50%) – gesco  
Evi Van Eyck, deeltijds (50%) - gesco 

Startbaner Liesje Kennis, voltijds tot 1/04/2013 
 Sarina Beankens, voltijds vanaf 1/04/2013 
Administratieve medewerkers Kim Klerkx, voltijds (2xdeeltijds (50%)) 
Stafmedewerkers  
publiekswerking Tine Rock, deeltijds (80%) (voor 25%) 
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. Dankzij een actie van de vzw Vrienden van het stadsmuseum 
zijn er 14 vrijwilligers bijgekomen. 

Werkbezoeken, cursussen, studiedagen en lezingen 

Netwerk leidinggeven, stad Hasselt, 4 februari (Ann) 
FARO studiedag, Nieuwe tijden op komst, 26 februari (Ann) 
Cursus preventieve conservering, PCCE, 11, 18 en 25 maart (Eddy) 
Hoe wegen op het lokale beleid, FARO, 26 maart (Ann) 
Opleiding meterschap nieuwe werknemers, stad Hasselt, 12 april (Bieke) 
Inspiratiedag musea en toegankelijkheid, Abdijsite Herkenrode, 25 april (Joke) 
De collega’s, stad Hasselt, 13 mei (Ann) 
Onthaalopleiding, mei 2013 (Sarina) 
Bezoek Van Dorenmuseum Genk, 25 juli (Ann) 
Inspiratiedag Krokuskriebels, Z33, Hasselt, 27 augustus (Joke) 
Groot Onderhoud, FARO, 25 oktober (Ann) 
Nina Simon leesgroep, 18 januari in Het Stadsmus. Redactievergaderingen op 13 maart 
en 15 mei, bij FARO (Tine) 
Outlook opleiding, stad Hasselt, 10 september (Bieke), 17 september (Kim), 26 
september (Evi), 4 oktober (Sarina). 
Adlib opfriscursus Genk 23/9 (Tessa) 
Opleiding brandbestrijding PLOT Zwartberg, 7 november (Bieke, Eddy), 12 november 
(Kim, Evi) 
Bezoek Redstar Line Museum Antwerpen, 13 december (Ann d., Ann v., Joke, Tine) 
Outlook opleiding, 4/12 (Tessa) 
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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 Verzamelaarsunie 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 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 Sint-
Quintinus & 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.  
 
De stafmedewerker educatie is lid van het Netwerk Erfgoededucatie Limburg 
(bijeenkomsten op 26/9 en 28/11) 
De stafmedewerker educatie maakt deel uit van het ENCE Krizoom (bijeenkomsten op 
21/2 en 18/4) 
 
De conservator vertegenwoordigt de stad Hasselt in de stuurgroep ‘Masterplan Loonse 
Steden’ op vraag van de stad Borgloon (bijeenkomst op 4 december) 
De conservator maakt deel uit van het expertenforum KADOC (bijeenkomst op 18 
oktober). 
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Financieel verslag vzw Vrienden van het stedelijk museum Hasselt 
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Begroting 2014 vzw Vrienden van het stedelijk museum Hasselt 

 
A. OPBRENGSTEN 
  1. Tuincafé         19.000,00 eur 
 
  2. Tickets en lidgelden         3.000,00 eur 
 
  3. Verkopen publicaties / museumwinkel ed     7.000,00 eur 
 
  4. Giften              700,00 eur 
 
  5. Diverse bedrijfsopbrengsten          800,00 eur 
 
  6. Financiële opbrengsten           250,00 eur 
           
       Totaal  30.750,00 eur 
 
 
 
B. KOSTEN 
  1. Collectievorming         5.000,00 eur 
 
  2. Tuincafé          7.000,00 eur 
 
  3. Tentoonstellingen         1.500,00 eur 
 
  4. Projecten          1.500,00 eur 
 
  5. Aankopen museumwinkel           500.00 eur 
 
  6. Diensten en diverse goederen       9.500,00 eur 
 
  7. Personeelskosten            200,00 eur 
 
  8. Afschrijvingen         1.200,00 eur 
 
  9. Andere bedrijfskosten        1.000,00 eur 
 
10. Financiële kosten            100,00 eur 
 
11. Kunstwerk Eerdekens                                                         10.000,00 eur 
            
       Totaal  37.500,00 eur 
 
       Mali              6.750,00 eur 
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Rekening 2013 Stad Hasselt  
 

Het Stadsmus/77102/2013 
EB ontvangsten-prestaties EG 60  3.537,03€ 
EB ontvangsten-overdrachten EG 61 52.693,47€ 
EB uitgaven-personeelskosten EG 70 327.916,44€ 
EB uitgaven-werkingskosten EG 71 147.719,68€ 
EB uitgaven-overdrachten EG 72 0 
IB ontvangsten-overdrachten EG 80 0 
IB ontvangsten-investeringen EG 81 0 
IB uitgaven-overdrachten EG 90 0 
IB uitgaven-investeringen EG 91 19.987,19€ 
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AANWINSTEN COLLECTIE  
 

 
Firma Junghaus 

(Duitsland), wekker 
gesigneerd: J. Willems-

Francken, 1929. 

 
Wekker met opschrift 

Willems-Bamps en Zn. 
met achteraan een datum 

ingekrast, 1954. Geen 
bel. 

 
Vincen Beeckman 

(°1973), foto SuperBodies 
2012, Luna, 2012. 

 
Vincen Beeckman 

(°1973), foto SuperBodies 
2012, Philippe, 2012. 

 
Vincen Beeckman 

(°1973), foto SuperBodies 
2012, Tess, 2012. 

 
Vincen Beeckman 

(°1973), foto SuperBodies 
2012, Vera, 2012. 

 
Vincen Beeckman 

(°1973), foto SuperBodies 
2012, Ann, 2012. 

 
Vincen Beeckman 

(°1973), foto SuperBodies 
2012, Aylin, 2012. 

 
Vincen Beeckman 

(°1973), foto SuperBodies 
2012, Jan, 2012. 

 
Vincen Beeckman 

(°1973), foto SuperBodies 
2012, Kaat, 2012. 

 
Vincen Beeckman 

(°1973), foto SuperBodies 
2012, Ingrid, 2012. 

 
Vincen Beeckman 

(°1973), foto SuperBodies 
2012, Carla, 2012. 

 
Vincen Beeckman 

(°1973), foto SuperBodies 
2012, Deborah, 2012. 

 
Vincen Beeckman 

(°1973), foto SuperBodies 
2012, Greet, 2012. 

 
Vincen Beeckman 

(°1973), foto SuperBodies 
2012, Noël, 2012. 

 
Vincen Beeckman 

(°1973), foto SuperBodies 
2012, Eddy, 2012. 

 
Vincen Beeckman 

(°1973), foto SuperBodies 
2012, Erna, 2012. 

 
Josy-Anne Pirson (1911-
1979), schilderij 'Roses', 

1957, olie op doek. 

 
Pierre Cox (1915-1974), 

voorstudie 'Spelende 
kinderen', niet gedateerd, 

inkt op papier. 

 
Lithografie P. Massart 

Brussel, 
herinneringsdiploma 

1914-1918 Emile 
Stellingwerff, 1927, 

karton. 
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Anoniem, vierdeurs kast 

van van oud-
burgemeester Bollen en 
van Jean-Pierre Swerts, 
jaren 1930-1940, hout, 

glas en metaal. 

 
Anoniem, kneehole 

bureau met laden aan 
weerszijden, van oud-

burgemeester Bollen en 
nadien van Jean-Pierre 
Swerts, jaren 1950, hout 

en metaal. 

 
Gilles De Beefe (1694-

1763), speeltrommel voor 
beiaard toren Sint-

Quintinuskerk, 1752, 
koper. 

 
Willo Gonissen (°1959), 
collage 'Voorstelling' van 

30 tekeningen, 2012, 
zwarte acrylverf op wit 

zuurvrij Fabriano 
tekenpapier. 

 
IJzermedaille 1914-1918 

van Arthur of Louis 
Huyskens, 1918, brons 

en email. 

Photo Jos. Schiltz Liège, 
foto op postkaart van 

Arthur Huyskens op zijn 
ziekenbed in het 

legerhospitaal, ca. 1918, 
karton. 

 
Anoniem, foto op 

postkaart van Arthur en 
Louis Huyskens en een 
soldaat, ca. 1914-1918, 

karton. 

 
Anoniem, foto op 

postkaart van Arthur en 
Louis Huyskens, ca. 
1914-1918, karton. 

 
Anoniem, foto op 

postkaart van Arthur en 
Louis Huyskens, ca. 
1914-1918, karton. 

Anoniem, foto op 
postkaart van groep 

soldaten '14e Rég. de 
Ligne Classe 1919 

Walsum-Boch', karton. 

 
A. Pollaris, kaartje met 

nieuwjaarswensen 
'Liefste Zuster', 1923, 

papier. 

 
Anoniem, postkaartje met 
nieuwjaarswensen 'Bonne 

Année', niet gedateerd, 
papier. 

 
A. Pollaris, postkaartje 

'Aandenken uit Kamp van 
Issum - Liefste Zuster', 

21-08-1924, papier. 

Wenskaart 'gelukkige 
verjaardag - Van Uwe 

vriendin Martha', datering 
onleesbaar, karton. 

Handgeborduurde 
kerstkaart 'Heureux Noël - 

Lieve Zuster', niet 
gedateerd, karton. 

 
Handgeborduurde 

wenskaart 'Gelukkige 
verjaardag - Zeer Lieve 

Vriendin', Jemeppe 24-4-
1924, karton. 

 
Handgeborduurde 

wenskaart 'Souvenir', 
Jemeppe 24-4-1924, 

karton. 

 
Ontwerp familie 

Franssens i.s.m. Piet 
Stockmans (°1940), 

Jubileum Juweel 
Franssens 1962-2012, 

2012, roségoud 

 
Niet geïdentificeerde 
zilversmid, melkkan, 
burgerlijk zilver, 19e 

eeuw. 

 
Jan Leonard Philippen 
(1832-1912), koffiekan, 

burgerlijk zilver, ca. 1831-
1868. 
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Hedwig Pauwels (°1934), 
afdruk van prent van de 

Virga Jesse uit het 
Marianum Hasseletum 

van 1660, ingelijst. 

Zilversmid onbekend, 
zilveren taartschep in 
origineel doosje van 

Philippen-Vinckenbosch, 
s.d., zilver. 

Pierre Cox (1915-1974), 
schilderij in lijst 'Les 

Lesbiennes', niet 
gedateerd, olie op doek. 

 
Langeman in beschilderd 
piepschuim,  schaal ca. 

1/2,5. 

 
Berechtingsset in doos 'Ik 
ben de verrijzenis en het 

leven', ca. 1950. 

 
Anoniem, foto 'HVVI 

Kampioen IIe afdeeling 
1930-1931', papier. 

 
Anoniem, foto van 
voetbalploeg jeugd 

Hasselt VV, niet 
gedateerd. 

 
Photo Melotte Hasselt, 
foto van voetbalploeg 

Hasselt VV, niet 
gedateerd. 

 
Anoniem, foto 'HVVI' van 
voetbalploeg Hasselt VV, 

1928. 

 
Anoniem, foto van twee 
voetballers van Hasselt 

VV, niet gedateerd. 

Foto Kemp Hasselt, foto 
van drie voetballers van 

Hasselt VV, niet 
gedateerd. 

 
Anoniem, foto van ploeg 
voetballers van Hasselt 

VV, niet gedateerd. 

 
Auguste Blanckart (1878-

1952), studiofoto van 
voetballer Mr. Beulen, 

Hasselt VV, s.d. 

 
Anoniem, foto van 

voetbalploeg Hasselt VV, 
niet gedateerd. 

 
Anoniem, foto van 

voetbalploeg Hasselt VV, 
niet gedateerd. 

 
Auguste (1878-1952) en 

Célestin (1881-?) 
Blanckart, foto van 

voetbalploeg Hasselt VV, 
1916-1917. 

 
Firma Mo. G. Ghuys-
Celen, postkaart 'Une 

sortie Militaire à Hasselt - 
La rue de la gare', 1905. 

 
Auguste (1878-1952) en 

Célestin (1881-?) 
Blanckart, studiofoto in 
lijst van voetbalploeg 

Hasselt VV 'l'Avenir F.C.I. 
Hasselt Kampioen van 

Limburg III divisie 1909-
1910'. 

Ghislaine Bonhivers, klein 
geglazuurd vaasje, s.d.,  

keramiek. 

 
Anoniem, vlag 

‘Supporters Club 
Excelsior Hasselt 1927 – 

Willen is Kunnen’. 
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Anoniem, vlag 

‘Supportersclub K.H.V.V. 
Hasselt 1954 Muziek Hai-

Wai’. 

 
Hélène Keil (°1948) en  

Jos Jans (°1936), kist met 
zeefdrukken 'Utopia', met 
bijhorende teksten, jaren 

1970, genummerd 
oplage, nummer 50/100. 

 
Hedwig Pauwels (°1934), 

ex-libris 'Willem-
Alexander en Maxima van 

Nederland', niet 
genummerd, s.d. 

 
Hedwig Pauwels (°1934), 
ex-libris 'Koningin Juliana 

van Nederland', niet 
genummerd, s.d. 

 

 
Amand Van Rompaey 

(°1928), glasraam 
'Figuur', s.d., glas-in-lood. 

Karin Borghouts (°1959), 
foto op DIBOND® '40 jaar 
Cultuurcentrum Hasselt 

1972-2012', 2012, 
genummerd 34/45. 

 
Anoniem, vlag 'Kristene 
Vrouwen Gilde K.A.V. 

Runkst', gewijd in 1957, 
katoen en zijde. 

 
Atelier Pauwels-

Spaenjers, medaille 300 
jaar Broederschap van 
het Sacrament, 2013, 

zilver. 

 
Palindroom bvba, 

gezelschapsspel 'Hasselt 
Expert', 2010. 

 
Uniform voor vrouwen 

van Harmonie 
Demergalm Godsheide, 

jaren 1960-1970. 

 
Uniform voor vrouwen 

van Harmonie 
Demergalm Godsheide, 

jaren 1960-1970. 

 
Uniform voor vrouwen 

van Harmonie 
Demergalm Godsheide, 

jaren 1970-1980. 

 
Uniform voor mannen van 

Harmonie Demergalm 
Godsheide, jaren 1960-

1970. 

 
Uniform voor mannen van 

Harmonie Demergalm 
Godsheide, jaren 1970-

1980. 

 
Josy-Anne-Pirson (1911-
1979), schilderijtje van de 

geklede Virga Jesse, 
gedateerd 05-05-1963, 

waterverf op papier. 

 
Josy-Anne-Pirson (1911-

1979), schilderij 
'Bloemenvaasje', 

gedateerd 19-02-1949, 
olie op karton. 

 
R. Marchand Brussel, 

portretfoto Koningin Astrid 
(1905-1935), s.d., karton. 

 
R. Marchand Brussel, 

portretfoto Koning 
Leopold (1901-1983), 

s.d., karton. 

 
Nicol. Speelmans (1727-

1784), diep papbord 
afkomstig van 

Augustijnerklooster, 
gemerkt, niet gedateerd, 

tin. 

 
Jan Mathias Geerts, plat 

bord, Sint-Quintinus, 
gemerkt, niet gedateerd, 

tin. 
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Gerty Houwaer (1938-

2001), pastel 'landschap', 
ingelijst, niet gedateerd. 

 
Anoniem, drinkglas Café 
Het Hooghuis Hasselt, 

s.d., glas. 

Pordamsa Spain, tas en 
onderbordje, met logo 

van krant Het Belang van 
Limburg, s.d. 

 
W. Van Kuyck, wenskaart 

'Hasselt 1982 - 
Driekoningen - Grote 

Markt - 
Maastrichterstraat', 1982, 

papier. 

 
W. Van Kuyck, wenskaart 

'Hasselt 1982 - 
Driekoningen - Grote 

Markt - 
Maastrichterstraat', 1982, 

papier. 

 
Juwelier Depooter, 

reclame voor 
jubileumjuweel Hasselt 

750 jaar - Hastoriael 750', 
met bestelformulier en 

brief. 

Janssens Wegsignalisatie 
N.V., straatnaambord 

R70 of Groene 
Boulevard, s.d., 

aluminium. 

 
Paul M. Bamps (1862-
1932) ontwerp, affiche 

'Programma der Feesten 
Stad Hasselt 1830-1905 - 

Limburg', 1905, papier. 
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