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VOORWOORD
In 2014 was het 35 jaar geleden dat de statuten van de vzw “Vrienden van het
Stadsmuseum Hasselt” in het Belgisch Staatsblad verschenen. We hebben samen met
het bestuur en het personeel van de stad een lange weg afgelegd: vele
tentoonstellingen, publicaties, publieksactiviteiten en vooral, via een paar tussenstappen,
een mooie en nog steeds groeiende collectie in een mooi gebouw. Het Stadsmus is
uitgegroeid tot een vaste waarde in het Hasseltse cultuurlandschap, met elk jaar weer
ruim 20.000 bezoekers. De andere facts and figures leest u op de volgende bladzijden.
Tevreden achteroverleunen kunnen we ons echter minder dan ooit veroorloven.
Onrechtstreeks en met enige vertraging slaat ook in de museumwereld de financiële
crisis toe. Dat geldt zeker voor instellingen die weinig eigen inkomsten kunnen aanboren.
Investeringen in infrastructuur en personeel zijn moeilijker te realiseren dan enkele jaren
geleden. Gelukkig zijn er in en rond Het Stadsmus nog gemotiveerde mensen die bereid
zijn hun schouders te blijven zetten onder wat nauwelijks 35 jaar geleden begon als een
mooie droom.
Vandaar mijn grote dank en respect voor het personeel, de ondersteunende
stadsdiensten, de vrijwilligers en alle leden van onze vzw. Dank zij jullie zullen we ons
ook de volgende jaren kunnen blijven inzetten om het elke bezoeker van ons museum
naar de zin te maken.

Michel Ilsen,
Voorzitter

Het Stadsmus
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COLLECTIE
COLLECTIEVERWERVING
De museumcollectie werd uitgebreid met 424 voorwerpen waarvan 167 schenkingen, 58
aankopen, 162 overdrachten, 1 vondst, 27 legaten en 9 permanente bruiklenen (zie p.
42).
Procedure
De werkgroep collectie en registratie onderzocht 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: 21 februari, 21 mei, 29 augustus en 17 november.

Schenkingen

o

o
o

2014.0001.00 Judith Crollen (1898-1983), portret van de
Canadese officier Arthur Hyde, 1945, olie op doek. Van Ray
Hyde, Ontario, Canada.
2014.0003.00 e.v.: een reeks onbekende gouaches van Paul
Bamps. Van François Roelants-du Vivier, Brussel.
2014.0236.00 e.v.: 72 glasclichés met studioportretten uit de
studio van Blanckart. Van David Verdeure, Deurne.

Aankopen

o

o

2014.0014.00 Fred Eerdekens (°1951), Want alles gaat voorbij maar niets gaat
over, 2014, koper en licht, naar een zin uit het gedicht van Luuk Gruwez (°1953),
Jaren later uit de dichtbundel Garderobe, 2010. (aangekocht van kunstenaar,
budgetten stad 15.000 EUR en budgetten vzw 10.000 EUR).
2014.0378.00 Godfried Guffens (1823-1901), De Drie Ondeugden, kopie van het
fresco van Pinturicchio, 1897, olie op doek. (aangekocht vande Zusters
Kanunikessen van Herkenrode, budgetten stad 850 EUR).

Overdrachten
2014.0055.00 en 0056.00: Manufacture de Céramiques Décoratives de Hasselt (18951954), twee tegels met bladpatroon 'Gambrinus', s.d., keramiek en muntgroen glazuur.
(MIAT, Gent)
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Legaat
Jeanne Van Baelen liet in 1986 al een legaat optekenen voor Het Stadsmus. Nu zij van
een welverdiende rust geniet in wooncentrum Het Clarenhof in de Guffenslaan, staat zij
27 grafiekwerken af aan Het Stadsmus.
Permanente bruiklenen
De Kerkfabriek Sint-Gertrudis van Kuringen stemt in met het permanent onderbrengen
van de 5 abdissenportretten van Herkenrode in de collectie van Het Stadsmus, nu het
bezinningshuis verkocht is. Het gaat om de portretten van de abdissen van Hamme, de
Merode, de Mettecoven, de Croy en de Rivière d’Arschot.
Alle aanwinsten zijn, na aanvaarding door de raad van bestuur, digitaal geregistreerd
met foto.

COLLECTIEBEHEER
Restauratie en conservering
In 2014 werden geen restauraties uitgevoerd.
De 18e-eeuwse mirakelschilderijen (1993.0117.00 tot 1993.0122.00) die momenteel te
zien zijn in de vaste opstelling en in een tijdelijke tentoonstelling in het poortgebouw van
Herkenrode werden in 2014 door enkele restaurateurs onderzocht en zullen in 2015
geconserveerd worden.
Voor 2015 werd een actieplan collectie opgesteld. Zie p. 53.
Bruiklenen
o

o

o

o
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;
16 maart werd de maquette van de oude gevangenis van Hasselt, in 2008 gemaakt
door de leerlingen van het Koninklijk Atheneum 1 Hasselt, opnieuw aan de school
uitgeleend voor hun jaarlijkse opendeurdag;
23 april: 4 van onze 6 mirakelschilderijen worden getoond op de Erfgoeddag in
Herkenrode. Door de vele positieve reacties van de bezoekers wordt beslist de
opstelling voor onbepaalde duur te laten staan. Het gaat om een mooi uitgevoerde
evocatie van het interieur van de kerk van Herkenrode;
4 mei: de replica van het Virga Jessebeeld wordt uitgeleend om meegedragen te
worden in de processie van Lede;
19 mei: de zilveren processiestaf van de Virga Jesse gaat een dagje met Gilbert
Govaerts mee naar de opnamestudio van TVLimburg voor een item over de
tentoonstelling 700 jaar Broederschap;

Kennis- en informatiecentrum
We leveren regelmatig foto’s voor publicatie en informatie over vragen rond de Hasseltse
geschiedenis of kunstenaars.
Anderzijds zorgt de interactie met de Hasselaren ervoor dat ook onze collectie beter
ontsloten wordt.
Bijvoorbeeld:

Het Stadsmus
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Mevrouw Haumont herkent in de
tentoonstelling ‘Geen Nieuws Goed Nieuws’
op twee foto’s ‘A. & C. Blanckart Frères,
foto Volkssoep - Ware Vrienden, 1914-1915,
op karton’ (1988.0036 en 0037.00) haar
tante Irène, 2e vrouw van links. Deze
informatie werd toegevoegd aan de
bestaande informatie over de foto.

ONDERZOEK
Alle onderzoeksrapporten kunnen geraadpleegd worden in de bibliotheek van het
museum. Informatie is ook terug te vinden op hasel.be.

Kermis in Hasselt
De resultaten van de opzoekingen rond kermis in Hasselt werden opgenomen in een
publicatie van het stadsarchief Hasselt: Mieke Strauven, Jean-Paul Lambrichts. Hasselt
Kerremes, 2014, 240 p. Voorstelling van het boek op 21 maart 2014.
Hasseltse dansorkesten
Publicatie door het museum van Rik Ghysen. Hasseltse Bands, 1945-2000, 264 p. ISBN
nr. 9789081554312, wettelijk depotnummer D/2014/2988/1.

Het Stadsmus

7

Jaarverslag 2014

Wereldoorlog I in Hasselt
Hasselaren bleven het hele jaar door verhalen inleveren over de Groote Oorlog, via het
project Word Erfgoedgeneraal en door de aandacht die dit genereerde. De werkgroep
rond de tentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog toetste, waar mogelijk, deze
verhalen aan de historische kritiek.
Al deze verhalen vormden uiteindelijk de leidraad voor de tentoonstelling. Hasselaren van
vlees en bloed vertellen over: Het begin van de oorlog en de rol van burgemeester
Portmans (De inval), de briefwisseling tussen Hasselaren en hun geliefden aan het front
(Gescheiden door het front), het wedervaren van de krijgsgevangenen en de verplicht
tewerkgestelden (Geliefden in Duitsland), het wel en wee van de West-Vlaamse
vluchtelingen in Hasselt (Welkom of niet), de voedselproblematiek (Eten willen we
hebben) en tenslotte de spionage en repressie tijdens de bezetting (Verzet).

Twee thema’s kregen meer aandacht:
1. De spionage in Limburg en dus ook in Hasselt. Meer onderzoek in het Rijksarchief
van Brussel door Karin De Greeve legt de verbanden bloot tussen de 10 burgers
die op 16 december 2016 werden gefusilleerd. Ook de andere 10 gefusilleerden in
Hasselt krijgen een gezicht. Geleidelijk aan komen ook de plaatselijke bewoners
op de voorgrond: de advocaat Emile Stellingwerff neemt het op voor de
gevangenen, belangeloze burgers bezoeken en helpen de onfortuinlijke
gedetineerden. Dit onderzoek is neergeschreven in de reeks Kunst en Erfgoed in
de Kijker, nr. 46.
Daarnaast blijft er onderzoek lopen naar de rol van de plaatselijke
spionagenetwerken in het verloop van de oorlog.
2. De voedselproblematiek. De talrijke opeisingen waren gekend dankzij de rijke
affichecollectie van het stadsarchief. De persoonlijke archieven en verhalen van
de Hasselaren illustreren de dagelijkse strijd om eten. De rol van het Comité de
secours et d’alimentation is verder uitgewerkt.
De persoonlijke profielen worden in hasel.be verwerkt. Myriam Lipkens onderzocht
bovendien, op basis van de collectie van het museum en de graven op het Oud-Kerkhof,
alle personen die gesneuveld zijn. Ook zij zijn opgenomen in hasel.be.
Een deel van de verhalen zullen ook in ErfgoedPlus.be worden ontsloten als voorwaarde
bij het verkrijgen van projectsubsidies van de Provincie Limburg (8.500 euro).
Thomas Morren
Jonas Slegers legde in augustus zijn onderzoeksresultaten voor rond de twee Limburgse
17de eeuwse schilders: Deodatus Del Monte (1582-1644) uit Sint-Truiden en Thomas
Morren (1580-1661) uit Hasselt. Voor Hasselt zijn ook de bevindingen rond François
Morren, de broer van Thomas Morren en gekend als de meester met de drie sterren,
interessant.
J. Slegers, De meester en de leerling: Deodatus Van der Mont (Sint-Truiden 1582 –
Antwerpen 1644) en Thomas Morren (Sint-Truiden 1584 – Hasselt 1661) (Limburgse
17de-eeuwse schilders binnen een Antwerpse context), onuitgegeven onderzoeksrapport
provincie Limburg, Bilzen, 2014.
J. Slegers, Thomas Morren (Sint-Truiden 1584-Hasselt 1661): ‘de bekendste schildervergulder van Hasselt en omstreken’, in: Limburg. Het oude Land van Loon, jg. 93, 2014,
nr. 2, p. 161-191.
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J. Slegers, Het altaarstuk van de gewezen parochiekerk te Munsterbilzen, in: Tesi
Samanunga, 14, 41 (2014): 1004-1009.
Zijn onderzoek was mogelijk dankzij een STROOM-ontwikkelingsbeurs van de provincie
Limburg. Het museum, bij monde van conservator Ann Delbeke, zat in de stuurgroep.
Constant Bamps
Het onderzoek, onder leiding van Jo Rombouts, naar de verzamelaar en wetenschapper
Constant Bamps (1847-1907) kreeg verder vorm door de oprichting van een
onderzoeksgroep met: Ivan Wolfs (numismatiek), Kristof Ruelens (flora en
fauna/schilderijen), Luc Van Impe (archeologica) en Jo Rombouts (biografie en
bibliografie).
Aan de hand van de veilingcatalogus van de bezittingen van Constant Bamps zoekt elk
binnen zijn expertise naar objecten uit deze catalogus. Samen werken ze aan een boek
waarin de veilingcatalogus wordt heruitgegeven.
De tentoonstelling is gepland van 6 februari tot en met 1 april 2016.
Onderzoek keramiekpanelen in situ
Studente keramiekrestauratie Ine Schuurmans rondde haar onderzoek naar de
schadefenomenen van industriële gevelpanelen geproduceerd door de Manufacture
Céramiques Décoratives de Hasselt (1895 – 1954), af en bezorgde het rapport aan het
museum.
De monstrans en 700 jaar heilig sacrament van mirakel
In 2017 is het 700 jaar geleden dat in Viversel een hostie werd ontwijd. Dit valt samen
met de zevenjaarlijkse feesten. Het museum heeft beslist om de als topstuk erkende
torenmonstrans centraal te plaatsen in een tentoonstelling. Welk belang hechtte de
Middeleeuwer aan deze monstrans en de bloedende hostie en waarom is deze monstrans
vandaag een topstuk?
Tony Waegeman zal voor het museum het onderzoek naar de monstrans leiden en
coördineren.
Op vraag van de erfgoedraad zal het museum alle culturele en erfgoedpartners
uitnodigen die belang hechten aan de viering van 700 jaar heilig sacrament om
gezamenlijk tot een volwaardig programma te komen en het onderzoek op elkaar af te
stemmen.
Hasel.be
De erfgoedcel Hasselt besliste middelen vrij te maken om hasel.be een facelift te geven.
Deze website moest worden aangepast aan de nieuwe digitale noden, zoals tablets en
smartphones. Belangrijker is echter de nieuwe indeling waardoor voor de hele
erfgoedsector actualiteitsdossiers kunnen worden gebracht. De nieuwe website werd in
november gelanceerd met een dossier over de Eerste Wereldoorlog. De gigantische
datatransmissie verliep niet meteen perfect, maar de vernieuwde website maakt de
beschikbare kennis over Hasselt nog meer toegankelijk. Het onderzoek, verricht via de
projecten van het museum, wordt ook via deze weg ontsloten.
Onderzoekende school
De Onderzoekende School is een project van het Brussels Expertisenetwerk
Onderwijs dat de kloof tussen theorie en praktijk voor student-leraren probeert te
dichten.
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Studente lerarenopleiding lager onderwijs, Liesbeth Gelders, onderzoekt hoe scholen
regelmatiger de stap naar Het Stadsmus kunnen zetten. Hierbij vervullen de scholen als
experten een prominente rol.
Dit onderzoek vertrekt vanuit een ander kader dan het oorspronkelijke
opzet van “Onderzoekende School” maar verloopt via dezelfde methodieken. Hierdoor
kan worden nagegaan of dergelijk onderzoeksproject ook binnen een andere context een
meerwaarde biedt.
De stafmedewerker publieksbemiddeling coacht het onderzoek.
De eerste samenkomsten vonden plaats op 21 oktober en 25 november.
Liesbeth Gelders voerde een digitale enquête uit bij 50 leerkrachten (www.survio.com).
Daaruit blijkt dat het aanbod en de gidsen geapprecieerd worden bij leerkrachten die het
museum al bezochten. De programma’s duren misschien wat te lang voor zij die van
verder komen. Voor zij die het museum nog niet bezochten blijkt het grootste knelpunt
de communicatie te zijn: de leerkrachten zijn niet op de hoogte. Voorlopige conclusie van
het onderzoek is dus verder in te zetten op communicatie en eventueel nieuwe, kortere
programma’s aan te bieden. Dit wordt verder ontwikkeld in 2015.
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.
8 februari:
12 april:

14 juni:
13 september:

8 november:

Hasseltse Bands 1945-2000. Rik Ghysen
(n.a.v. de gelijknamige tentoonstelling van 1/2 tot 25/5/2014).
Hasseltse tinnegieters. Vital Langenaeker
(2013.0079.00 N. Speelmans (1730-1787), tinnen bord uit het
Hasseltse augustijnenklooster, niet gedateerd).
Fotoclub Luminé Image Art. Tony Vaelen
(n.a.v. de gelijknamige mini-expo van 7/6 tot 29/6/2014)
Hedwig Pauwels of de wereld in het klein. Jo Rombouts
(1982.0009.00 Hedwig Pauwels, houtgravure Het Hasselts
Gebeuren, niet gedateerd).
Franz Anton Brändl (1720-1782). Marleen Martens
Deze lezing ging uitzonderlijk door in de Blauwe Zaal van het
18de-eeuwse abdissengebouw van Herkenrode die opgesmukt
is met een jachttafereel van Brändl.
(1979.0091.00 Franz Anton Brändl (1720-1782), schilderij Dood
Wild, einde 18e eeuw, olie op doek).

Toehoorders: 331.
Dit aantal ligt hoger dan de vorige jaren door de laatste lezing van Marleen Martens in
het abdissengebouw. Aangezien dit de laatste kans was om het gebouw te bezoeken was
er grote belangstelling en werd de lezing drie maal gebracht.
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TENTOONSTELLINGEN
HASSELTSE BANDS, 1945-2000
1 februari tot 25 mei
Na jarenlang onderzoek was het eindelijk zover: het rijke naoorlogse Hasseltse
muziekleven vulde de tijdelijke tentoonstellingszaal.
Jongere generaties trekken de oren open, als ze horen dat het Hasselt van de
Muziekodroom en Pukkelpop al decennialang eerder bestond: met «nen djas» als
voorloper voor een goeie dj-set in kleine kring en zoektochten à la The Voice, die
toen gewoon nog «crochets» heetten. En wat is het verschil tussen ten dans spelen
of een dj-set? Ook voor de krasse knarren onder ons is muziek altijd een goed
excuus geweest om even aan het voortkabbelende geroezemoes van alledag te
ontsnappen.
Van de compacte maar uitgelaten sfeer van een thé dansant, tot de massale
overrompeling van Pukkelpop: Hasselt heeft het de afgelopen zeventig jaar
allemaal horen passeren. De sympathieke amateurmuzikant, de handen achter de
knoppen die voor airplay en opnames zorgen, de vooruitdenkende ster, die Hasselt
misschien wel ooit te klein voor hem zou durven noemen,… allemaal hebben zij
Hasselt gevormd tot hoe het nu klinkt, met ruimte en plek voor alle variaties op het
thema, … zolang het maar goesting geeft om te dansen!
De opening op 31 januari 2014 werd opgeluisterd door Sensible.

Randactiviteiten

Lezing
Henri Ghysen gaf een lezing in de reeks Kunst en Erfgoed in de Kijker op zaterdag 8
februari.
Aantal deelnemers: 55
Hessels Ouër
Gezellige babbel in het Hessels over muziek en bands gemodereerd door Rik Ghysen.
Op zondag 27 april om 15 uur.
Aantal deelnemers: 40
Rondleidingen in het Hessels
Henri Ghysen gaf meerdere rondleidingen in het onversneden Hessels op
zondag 16 februari, zondag 16 maart, zondag 20 april en zondag 18 mei 2014 gevolgd
door signeersessie tussen 16u30 en 17 u.
Deelname: 3 euro.
Aantal deelnemers: 248
Finissage
Het einde van de tentoonstelling werd ingeleid op zaterdag 24 mei met een optreden van
Fwa Gra. Deze Hasseltse band trad voor het eerst opnieuw samen op.
Op zondag 25 mei gaven een aantal bands uit de jaren tachtig een exclusief optreden:
Authentic Phonies, X-Ray, Chew A Bone, O Veux, Grooveline Vendetta,… met als bonus

Gord Achten van de hedendaagse Hasseltse band The Prospects. Het onderzoek en de
tentoonstelling van het museum hebben dus geleid tot reünies van oude bands.
Totaal aantal bezoekers: 376

Deze tentoonstelling was een voltreffer wat betreft het aanboren van een nieuw publiek.
Zowel bij de voorbereiding als tijdens de tentoonstelling en de verschillende activiteiten
werd een muziekminnend publiek betrokken bij het muzikale erfgoed van Hasselt.
Sporen van dat erfgoed, vooral in de vorm van foto’s en affiches, zijn voor de toekomst
bewaard en beschreven in een boek, in het collectieregistratieprogramma Adlib en in
hasel.be.
In totaal bezochten 2024 mensen de expo.

KLEURBOEL
28 september tot 5 november
Tentoonstelling
In 2014 vond de tweejaarlijkse tentoonstelling Kleurboel weer plaats. Het Stadsmus
stelde 37 werken tentoon van kinderboekillustratoren die deelnamen aan de door de stad
Hasselt en Clavis Uitgeverij georganiseerde wedstrijd ‘Key Colours’.
De succesformule van deze tentoonstelling op kindermaat bleef volledig behouden. We
brachten verhalen zowel op de traditionele als op een hedendaagse wijze met
prentenboeken, kamishibaitheater of het digitale prentenboek.
De kinderen kregen ook de kans om hun stem uit te brengen. De kinderen stemden in
2014 op ‘Kees de muis in het circus’ van Henriette van Roosmalen. Zij kreeg dan ook de
Kleurboelprijs 2014, een beeldje van Wilfried De Cock.
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De tentoonstelling telde 2.471 bezoekers, waarvan 1.514 in schoolverband.

Randactiviteiten

Feest mee met Rikki!
Familiemiddag op zondag 26 oktober
Rikki, het bekende konijntje van Guido van Genechten, kwam naar het museum en bleek
weer meer dan populair. Er werden verhalen verteld, geknutseld en gespeeld.
Aantal deelnemers: 176
Aan de slag met de boeken van Liesbet Slegers
Lezing op donderdag 9 oktober
Illustrator Liesbet Slegers, bekend van de peuterboekfiguren ‘Karel en Kaatje’, vertelde
aan leerkrachten en andere geïnteresseerden hoe haar verhalen tot stand komen en hoe
je met haar boeken aan de slag kunt met peuters en kleuters, thuis, in de klas of de
kinderopvang.
Aantal deelnemers: 23

GEEN NIEUWS, GOED NIEUWS!? HASSELAREN EN DE EERSTE
WERELDOORLOG
8 november 2014 tot 31 augustus 2015
Geen front in Hasselt, maar wel vele Hasselaren aan het front, in een werkkamp,
gevlucht of gevangen genomen. Deze expo gaat over wie in Hasselt blijft. Over het
leven van elke dat dat grotendeels onveranderd doorgaat, al is het doorweven met
wachten op nieuws. Dat komt in kleine stukjes, na hindernissen, of gecensureerd...
niet zelden door de schrijver zelf, om het verre familielid niet te verontrusten.
Zes Hasselaren, zes verhalen over de hoop op een goede afloop: dat iedereen terug
veilig thuiskomt. Foto's, brieven, postkaarten of verhalen, ... zorgvuldig bewaard en
steeds opnieuw verteld op familiebijeenkomsten. Voor deze expo ging Het
Stadsmus de afgelopen jaren met de Hasselaren zelf op zoek naar wat nog niet
geweten is. De verhalen worden gesitueerd in het Limburgse en bredere historische
kader en kleuren de oorlog levensecht in.
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Ook voor kinderen is het oorlog
Met dit kinderparcours krijgen individuele kinderen tussen 8 en 12 jaar het gezelschap
van Marieke (audiogids). Hoe beleeft zij de oorlog? Hoe ziet haar dag eruit? Wat eet ze?
Gaat ze naar school, mist ze haar papa die aan het front zit?
Camille de Gauquier, leerlinge aan de Academie van Hasselt, sprak de verhalen in. De
kinderen krijgen ook een doeboekje (1 euro) met een origamivel dat tot vredesvogel
gevouwen kan worden. De kinderen mogen daarin een vredesboodschap schrijven.
De smaak van de oorlog
Deze workshop wordt aangeboden aan leerlingen van de derde graad lager onderwijs. Ze
gaan aan de slag met oorlogsingrediënten en bakken oorlogswafels op basis van
aardappelen.
Andere randactiviteiten zijn voorzien in 2015: Speel Ze!, oorlogswafels bakken, creatieve
workshops, lezingen, …
Aantal bezoekers tot 13/02/2015: 955

TUINCAFÉPROJECTEN
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.

700 jaar Broederschap Onze Lieve Vrouw Virga Jesse
Van 4 mei tot 1 juni
Georganiseerd door het Broederschap Onze-Lieve-Vrouw Virga Jesse
In Hasselt gemeenzaam genoemd ‘de Wiskesmannen’.
In 1308 deed de Hasseltse begijn Ida Tant een schenking aan de “Gholdae Sancte Marie
de Hasselt” Deze “Gholdae” of Gilde was hoogstwaarschijnlijk de start van de huidige
Broederschap. Oorspronkelijk sprak men van de ‘Broederschap van Onze Lieve Vrouw
van Hasselt’. Door de tijd veranderde de naam in ‘Broederschap Onze Lieve Vrouw Virga
Jesse’. De Broederschap werd dan op 22 april 1314 kerkelijk erkend door Adolf van der
Marck, de prins-bisschop van Luik van 1313 tot 1344.
Aantal bezoekers: 71
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50 jaar Luminé Image-Art
Van 6 juni tot 29 juni
Georganiseerd door Luminé Image-Art
Aanvankelijk “Fotokring Luminé”, nu ruimer “Luminé Image-Art” heeft de geschiedenis
van 50 jaar amateurfotografie in Hasselt intens beleefd en ook een stukje mee bepaald.
Om haar jubileumviering meer luister bij te zetten presenteerde de kunstkring een
fototentoonstelling die geen retrospectieve was van 50 jaar fotografie van de kring maar
wel weergaf waar Luminé op dit ogenblik staat.
De meest bepalende ogenblikken uit haar geschiedenis kwamen aan bod komen in een
lezing in de reeks Kunst en Erfgoed in de Kijker op zaterdag 14 juni om 15.00 uur in het
Tuincafé van het museum. Bij de lezing hoort een brochure.
Aantal bezoekers: 80

HAHA-handicap
Van 3 tot 18 december
Georganiseerd door de dienst diversiteit van de stad Hasselt
Cartoontentoonstelling ter gelegenheid van de internationale dag van de handicap op 4
december.
Kan een handicap grappig zijn? Mag je er wel mee lachen? Wat is grappig, beledigend of
belegen? Humor is een handig middel om het ijs te breken en taboes bespreekbaar te
maken. Net als poëzie gaat humor over nieuwe verbindingen en verrassende associaties.
Cartoons verenigen humor met poëzie. Ze zijn dus ideaal om oude stereotypes te
doorprikken en nieuwe beeldvorming te scheppen.
Aantal bezoekers: 82
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PUBLIEKSWERKING
PARTICIPATIE
Beleid
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:
Straat per Straat, Word Erfgoedkoning en Word Erfgoedgeneraal.
Vanuit deze ervaring was het museum vorig jaar al betrokken bij de redactie van
kritische aanvullingen en bedenkingen bij participatief werken op de website van FARO.
Begin februari 2014 verscheen in het Faro tijdschrift voor cultureel erfgoed (jg. 7, nr. 1,
auteur Olga Van Oost) een artikel over ideale museumtypes en de praktijk. We lezen
over het functionele museum, het relationele museum, het contextuele museum, het
participatieve museum, het wederkerige museum en het esthetische museum.
Bij de beschrijving van het paticipatieve museum bewijst de volgende zin dat we met
onze projecten vernieuwend zijn en aansluiten bij de hedendaagse benadering van wat
een museum kan of moet zijn: ‘Kortom, de laatste jaren zien we musea experimenteren
met de vraag hoe ze een ‘relatie’ kunnen opbouwen met bezoekers, die ‘wederkerig’ is en
waarbij de bezoekers dus eveneens een actieve inbreng hebben. Erfgoedmusea zoals het
MAS in Antwerpen, het Huis van Alijn in Gent of Het Stadsmus in Hasselt hebben deze
attitude in hun DNA zittten.’
We herhalen dus de doelstelling die het museum al in 2013 formuleerde rond haar
participatieve projecten en de stap verder die ze daar in wil zetten:
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.”
(Ann Delbeke, Tine Rock. Van bijdrage tot onmisbare schakel, in: Museumpeil , nr.
40, 2013).
In aanloop naar de expo ‘Geen nieuws, goed nieuws?! Hasselaren en de Eerste
Wereldoorlog’ heeft het museum werk gemaakt van het begeleiden en het binden aan
het museum, van de Erfgoedgeneraals door ze uit te nodigen voor activiteiten, maar ook
door hun bijdragen te integreren in de expo (zie verder).
De intensievere en voldragen relatie met de Hasselaren blijft een doelstelling die zich
nestelt in de dagelijkse werking van het museum.
Daartoe houden de conservator en de stafmedewerker communicatie de ogen en oren
open. In 2014 werden werkbezoeken gedaan in Eindhoven (Van Abbemuseum, Arte Utile
en het omvormen van een museum tot een sociale krachtencentrale) en in Mechelen (Hof
van Buslede, ‘Uw toren is nog niet af’, over participatie in een stadsmuseum). Het
Stadsmus gaf zich ook op voor een intervisietraject georganiseerd door de Erfgoedcel
Mechelen met de bedoeling ideeën over participatie blijvend uit te wisselen.

De conservator nam deel aan de studiedag Publiek aan Zet in M-Leuven. Daar werd een
kunsttentoonstelling volledig beheerd door het publiek/de bezoekers.
Samen met de sportdienst en het stadsarchief wordt in dezelfde geest een groot project
gestart rond het sporterfgoed.

Het blijvend betrekken van de Erfgoedgeneraals
Met in totaal 11 Erfgoedgeneraals (in 14 aangeschreven wijken) mag het project Word
Erfgoedgeneraal geslaagd genoemd worden. Geslaagd, omwille van de inhoudelijke input
(verhalen en stukken die boven water kwamen), maar ook omwille van de open en
persoonlijke communicatie naar de Hasselaren. De duidelijke doelstelling en dito
vraagstelling hebben hun vruchten afgeworpen.

Het project Word Erfgoedgeneraal is opgezet als een participatieproject, met de
bijdragen van de inzenders als onmisbare schakel. Deze bijdragen kregen dan ook een
plek in de tentoonstelling ‘Geen nieuws, goed nieuws?! Hasselaren en de Eerste
Wereldoorlog. De participatie van de Erfgoedgeneraals werd dus doorgetrokken in de
expo zelf. Zij werden extra betrokken door hen allen samen op 4 juni uit te nodigen vóór
de opening van de expo waar zij al een exclusieve inkijk kregen in de manier waarop hun
verhalen in de expo zouden verwerkt worden.
Het museum beoogde met deze bijeenkomst ook nog iets anders: de Erfgoedgeneraals
hebben elk op zich een interessant verhaal te vertellen over hun stukken, maar hadden
(wellicht) nog niet de kans elkaar te ontmoeten en materiaal of verhalen uit te wisselen.
Tijdens de bijeenkomst werd dan ook duidelijk dat de aanwezigen door het centrale
gespreksonderwerp snel met elkaar aan de praat geraakten en verdere informatie
uitwisselden.
Het museum bleef tijdens de aanloopperiode naar, de opening van en de activiteiten in
het kader van de tentoonstelling de Erfgoedgeneraals dan ook expliciet betrekken.
- Uitnodiging expo, concert en lezing over de Eerste Wereldoorlog in de Oude
Gevangenis (2013)
- Toelichting concept over de expo ‘Geen nieuws, goed nieuws?! (4 juni 2014)
- Persoonlijke uitnodiging opening expo (8 november 2014)
- Persoonlijke uitnodiging lezing over spionage in Hasselt (2015)
Het museum zal tijdens de duur van de expo de Erfgoedgeneraals actief blijven
betrekken bij activiteiten gelinkt aan de Grote Oorlog.
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EVENEMENTEN
Hessels Ouë.r
Rasechte Hasselaren maken het Hasselts dialect op een ludieke manier weer levendig.
27 april, 29 juni, 28 september en 30 november
Toehoorders: 174
Muscadet
Elke zondag in juli en augustus om 11.00 uur in het Tuincafé.
De voorstellingen elke eerste zondag vanaf april tot oktober werden wegens succes
behouden.
Toehoorders: 1642
Jeneverfeesten
Zaterdag 18 en zondag 19 oktober
Deelname aan de jeneverfeesten georganiseerd door de dienst cultuur van de stad
Hasselt. Het Koninklijk Hasselts Operettengezelschap bracht kluchtige toneelfragmenten
met grappige vertelsels over Hasselt, afgewisseld met muzikale animatie van popkoor
Vocal Fun in de tuin van Het Stadsmus.
Aantal bezoekers: 874
Internationale Ex libris ruildag
Zaterdag 15 november
65 aanwezigen
Speculaasfeesten
Zaterdag 22 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: 346
Bekoorlijk
Gratis Hasseltse korenhappening met optredens van Jus d’Orange en Moosa-iek in het
Tuincafé.
200 toehoorders
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PUBLIEKSBEMIDDELING
Het aanbod voor individuele bezoekers met kinderen blijft een troef voor het museum.
Om wat meer scholen te bereiken, is het museum ingestapt in het project
‘Onderzoekende school’, waarin we samen met de PXL onderzoeken hoe we meer scholen
warm kunnen maken voor Het Stadsmus.
Programma’s voor scholen
Vast aanbod
De museumspelen voor het lager onderwijs werden ook in 2014 aangeboden.
- Op zoek naar de Langeman –25 lln.
- Het geheim van de Troubadour – 52 lln.
- Klas bouwt Hasselt – 26 lln.
- Dood & Begraven – 23 lln.
‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’, luisterroute door Hasselt
De luisterroute kent een stijgend succes.
In 2014 liepen 608 kinderen de route.
Workshops speculaasbakken voor scholen
Ook in 2014 konden scholen in het voorjaar (10 tot 14
februari en 13 tot 16 mei) speculaas komen bakken, telkens
met een aangepast thema: Valentijn en lente. Samen met de
leerkrachten en leerlingen van de Bakkerijschool Hasselt
bakten de leerlingen heerlijk geurende speculaas.
Aantal deelnemers: 131
Tijdelijk aanbod
De smaak van de oorlog
Wat aten de mensen tijdens de oorlog? En was dat wel lekker? Schoolkinderen kwamen
het allemaal te weten tijdens deze workshop. Ze gingen zelf aan de slag met
oorlogsingrediënten en bakten oorlogswafels.
Deze workshop wordt georganiseerd naar aanleiding van de expo Geen nieuws, goed
nieuws?! Hasselaren en de Eerste Wereldoorlog (8 november 2014 - 30 augustus 2015).
Voor leerlingen van de derde graad lager onderwijs.
Aantal deelnemers: 146
Samenwerkingen 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.
10,11 & 13/02/14: 83lln.
12, 13 & 16/05/14: 49lln.
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 stafmedewerker
publieksbemiddeling van Het Stadsmus en de Erfgoedcel Hasselt. Het project startte in
het academiejaar 2012-2013. Toen voerden de studenten een voorbereidend onderzoek
uit. In het academiejaar 2013-2014 werden deze thema’s door hun medestudenten

uitgewerkt tot het programma ‘De smaak van de
oorlog’ en een kinderparcours bij de tentoonstelling
‘Geen nieuws, goed nieuws?!’.
De deelnemende studenten waren Dimitri
Boschmans, Jolien Braile, Jana Caspers, Eline Gielen,
Anne Jansen, Lyanne Lissens, Tina Lockkamper, Nele
Lowet, Sofie Lynen, Dennis Marquet, Koen Mekers,
Eveline Nijs, Inte Thierie, Julie Tielens, Liesbeth van
Ham, Jan Verthé. Zij realiseerden deze programma’s
onder leiding van hun lectoren Griet Heitzmann en Els
Vinckx.
Studiedag (Over)leven in de Groote Oorlog
Kom en beleef wat de eerste wereldoorlog in Limburg aanrichtte…
Samen met de PXL, de Erfgoedcel Hasselt, de Provinciale Bibliotheek Limburg en
documentatiecentrum ’De Graef’ organiseerde Het Stadsmus op 6 november een
studiedag over Wereldoorlog I in Hasselt.
Tijdens de voormiddag gaven enkele sprekers, waaronder conservator Ann Delbeke, een
lezing in het kader van dit thema.
’s Middags genoten de deelnemers van een oorlogsmaaltijd. In de namiddag konden ze
kiezen tussen een stadswandeling, een bezoek aan ‘Geen nieuws, goed nieuws’, de PBL
of aan het documentatiecentrum ‘De Graef’.
Ondertussen bakten schoolkinderen oorlogswafels in Het Stadsmus.
Onderzoekende school
De Onderzoekende School is een project van het Brussels Expertisenetwerk
Onderwijs dat de kloof tussen theorie en praktijk voor student-leraren probeert te
dichten.
Tijdens de afgelopen jaren hebben Het Stadsmus en de Hogeschool XIOS-PXL een aantal
inspirerende samenwerkingsverbanden gerealiseerd. Dit leidde tot een structurele
samenwerking tussen beide instellingen met vertakkingen naar andere culturele
partners. Ook in het project Onderzoekende School gaan ze samen aan de slag. Zie p.
99.
Cultuurschakel
In het kader van Dynamo3, is Het Stadsmus een cultuurschakel. Canon cultuurcel wil
leerlingen kennis laten maken met cultuur, 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. Scholen die zich voor de Dynamo3-campagne inschrijven, krijgen het
vervoer van en naar Het Stadsmus gratis.
Klankbordgroep postgraduaat cultuureducator
Hogeschool PXL wil vanaf het academiejaar 2015-2016 een postgraduaat cultuureducator
aanbieden. De stafmedewerker publieksbemiddeling is lid van de klankbordgroep voor de
oprichting van dit postgraduaat.
Een eerste samenkomst vond plaats op 9 december 2014.
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Samenwerkingen buiten het onderwijs
Erfgenoten: netwerk erfgoededucatie Limburg
De stedelijke musea Hasselt zijn via de stafmedewerker publieksbemiddeling lid van het
Netwerk Erfgoededucatie van de provincie Limburg. Cultuureducatie is een van de
prioritaire actiepunten van het Limburgse cultuurbeleid. Doel is de cultuurparticipatie te
verhogen en het cultuuraanbod kwalitatief te versterken. Het netwerk erfgoededucatie is
een platform waar hierrond gewerkt wordt. Er wordt geëxperimenteerd, van elkaar
geleerd en samengewerkt. De stedelijke musea Hasselt werken hierin mee aan de case
‘hoe toekomstige leerkrachten de passie voor erfgoed bijbrengen’, samen met het GalloRomeins Museum, Museum De Mindere, Bokrijk en de PXL. Dit project wordt begeleid
door Tijl Bossuyt van de Veerman.
Het netwerk kwam samen op 22 januari, 20 maart en 11 juni 2014.
De projectgroep ‘passie voor erfgoed’ kwam samen op 29 april, 8 juli, 20 oktober, 14
november, 20 november, 11 december.
ENCE – Krizoom
In 2013 zag het Limburgs Expertisenetwerk Cultuureducatie Krizoom het licht. KriZoom
(ENCE Limburg) verzamelt, verbindt en inspireert cultuureducatoren. Het Limburgs
netwerk voor cultuureducatie wil tegemoetkomen aan de grote regionale vraag naar
expertiseontwikkeling en –deling. Ook Het Stadsmus participeert in Krizoom, via de
stafmedewerker publieksbemiddeling.
Krizoom kwam samen op donderdag 29 januari en 17 juni 2014.
Gezinnen met kinderen
Het mussenkussen
Het mussenkussen, het kinderparcours van Het Stadsmus, kent een blijvend succes.
118 kinderen zochten uit wat er met de attributen in hun rugzak moet gebeuren.
Krokuskriebels
Van 1 tot 9 maart kriebelde het weer in het museum. Gezinnen met kinderen van 4 tot 8
konden op zoek gaan naar de Langeman. Gezinnen met kinderen tot 12 jaar ontcijferden
op hun beurt het geheim van de troubadour. Dit aanbod was een creatieve aanpassing
van de educatieve programma’s voor scholen aan individuele bezoekers. Ze kenden veel
succes.
98 kinderen namen deel.
De schatten van Vlieg
Deze zomer, van 28 juni tot 31 augustus, konden kinderen – net als de vorige jaren – 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 verstopte een van zijn schatkisten in Het Stadsmus, waar je alles over de stad
Hasselt en zijn inwoners ontdekt. Eén van die inwoners is Sus, de mus. Hij kon de
kinderen zeker vertellen waar de schatkist verstopt was.
Maar hij verklapte het niet zomaar. Eerst moesten de kinderen opdrachten over Hasselt,
oplossen. 88 kinderen speurden samen met hun gezin naar de schatkist van Het
Stadsmus.
Gidsen
Algemene vorming ‘Van begeleider tot bemiddelaar’
Samen met de andere stedelijke musea en de Abdijsite Herkenrode organiseerde het
Jenevermuseum in het voorjaar de algemene opleiding ‘Van begeleider tot bemiddelaar’
over interactief gidsen. De vorming werd gegeven door Mooss. Er waren drie sessies op
10 maart, 5 april en 5 mei.

Informatie
• De museumgidsen worden regelmatig op de hoogte gehouden van de dagdagelijkse
museumwerking doordat het museum de nodige info laat publiceren in het
informatieblad van de vzw Hasseltse Toeristische Gidsen of rechtstreeks informatie
verstuurt per e-mail.
• Sinds september 2013 wordt vanuit de stedelijke musea een digitale nieuwsbrief
verstuurd met nieuws uit de musea specifiek bestemd voor de museumgidsen. In
2014 werden 6 nieuwsbrieven verstuurd (januari, maart, mei, juli, september,
november).
• Opleiding tentoonstelling ‘Geen nieuws, goed nieuws. Hasselaren en de Eerste
wereldoorlog’ op 6 november 2014 om 19u.
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COMMUNICATIE
Beleid
Eind 2013 liet de raad van bestuur een imagoanalyse uitvoeren door communicatieadviseur Wivina De Bus. ‘Less is more’ en ‘Openbreken’ werden als beleidskeuzes
voorgesteld voor de toekomst. Deze werden in 2014 middels kleine ingrepen
geconcretiseerd.

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.

Verlenging en verdieping van de expo ‘Geen nieuws, goed nieuws?’.
Specifiek voor deze expo werd er een werkgroep rond de communicatie opgericht, die
input gaf rond communicatie-acties en rond het promotiemateriaal.
Het langer laten lopen van de expo (van november 2014 tot augustus 2015) en het
organiseren van meerdere publieksactiviteiten binnen hetzelfde thema had een aantal
voordelen voor de publiekswerking en promotie:
o

o

Interessanter om langlopende promotiekanalen te gebruiken:
Informatie- en promotiepanelen aan alle Hasseltse
ontmoetingscentra, met een verhaal uit de wijk
Ballonwedstrijd/vredeswens: de ballon die het verste vliegt bepaalt
de winnaars: zowel diegene die de ballon opliet, als degene die het
kaartje terugstuurt, wint een overnachting in Hasselt voor twee
personen
Inhoudelijke reeks mogelijk via pers en Facebook, met op Facebook
bij welgekozen berichten een boost.
Mogelijkheid tot inplannen van acties met partners (zie ‘Openbreken’)

Meer promotie over de algemene werking van het museum
In januari 2014, tijdens de sluiting van het museum, interviewde Radio 2 de poetsers
van het zilver, daarop gevolgd door een artikel in Het Belang van Limburg. Ook op
facebook kwam de dagelijkse werking vaker aan bod.
Versterking van de huisstijl
Bij de ontwikkeling van de affiches van Geen nieuws, goed nieuws werd erover gewaakt
dat de huisstijl in het expobeeld werd doorgetrokken.
Gepersonaliseerde persaanpak
De pers werd persoonlijk benaderd met exclusieve verhalen en een originele uitnodiging
voor de tentoonstelling. Door differentiatie van de inhoud werd tegemoet gekomen aan
de eigenheid van elk persmedium.
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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.

Expo ‘Geen nieuws, goed nieuws?’
-

-

-

De Groote Oorlog was een eerste project waarin stadsdiensten van de afdeling
Cultuur en Toerisme de krachten bundelden om elkaars communicatie te
versterken. Het Stadsmus coördineerde de vermelding van deze activiteiten via de
folder. Daarnaast werden de activiteiten ook allemaal gebundeld op
www.uitinhasselt.be.
In samenwerking met de Erfgoedcel Hasselt werd een aanpak voor de Groote
Oorlog en Hasel besproken. De Groote Oorlog werd het eerste dossier dat in de
kijker kwam op de vernieuwde hasel.be. Op deze manier kon er een gelijklopende
communicatie vanuit het museum en de erfgoedcel gebeuren en werd de aandacht
voor de Groote Oorlog versterkt.
Het Stadsmus polste zowel de Provinciale Bibliotheek Limburg als het
cultuurcentrum Hasselt om samen communicatie- of marketingacties te
ondernemen.
Een lezingenreeks in samenwerking met de PBL kon niet gerealiseerd worden,
omdat de provincie Limburg ervoor koos een eigen lezingenreeks te organiseren,
waarin de PBL betrokken werd.
Samen met het cultuurcentrum Hasselt werd in de loop van de expo tweemaal een
ticketwedstrijd georganiseerd en gecommuniceerd.
Beide acties zijn het herhalen waard en kunnen middels tijdige contacten mogelijk
nog meer geïntegreerd worden.

Deze versterking van de algemene museumcommunicatie en verdieping van de
communicatie naar aanleiding van de expo, worden in 2015 nog sterker verdergezet door
middel van seizoenfolders, een optimalisatie van de website, een doordachtere
persaanpak en het blijven betrekken van partners bij de communicatie.

Gevoerde communicatie en promotie
De Hasselaar blijft 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.
Er is een start genomen met het onderzoeken van aanpassingen aan de website aan de
nieuwe digitale noden zoals smartphones en tablets. Deze aanpassingen kunnen binnen
de huidige structuur worden doorgevoerd.
De e-zines – in 2014 waren dat er 12 – geven een overzicht van nieuws en activiteiten
en verwijzen daarvoor steeds naar de website. Er is momenteel een lijst van 1.228
geïnteresseerden.
Het Stadsmus verstuurde in 2014 ook 6 digitale nieuwsbrieven specifiek naar
leerkrachten. Hierop zijn momenteel 389 scholen en leerkrachten ingeschreven.
De volgers op facebook stegen in 2014 langzaam maar zeker tot bijna net geen 500. Het
medium werd intensief ingezet voor de promotie van de expo’s met leuke weetjes, foto’s
en verhalen. Deze aanpak werkt en trekt ook de aandacht van andere professionele
instellingen. Anderzijds zijn leuke dagelijkse bezigheden erg geliefd door het publiek,
waardoor we daar in de toekomst meer aandacht zullen aan besteden.

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. In elk van de vier
nummers kwamen activiteiten of artikels over de werking van Het Stadsmus aan bod.
In het aprilnummer van Museumnieuws werd een oproep gedaan aan de lezers.
Ontvangen ze het Museumnieuws liever in gedrukte, dan wel in digitale versie? Daarop
kwamen 15 reacties binnen, die eigenlijk geen uitsluitsel boden. Ongeveer de helft had
een expliciete voorkeur voor digitaal, de andere helft prees het tijdschrift omwille van de
visibiliteit. In 2015 wordt gestart met een nieuwe gedrukte versie, die de drukkosten met
een derde doet dalen.

Kanalen stad Hasselt
De stad Hasselt biedt aan de stedelijke organisatoren veel geraadpleegde communicatieen promotiekanalen aan, die Het Stadsmus ten volle benut.
In de Nieuwe Hasselaar verschenen er op volgende momenten stukken over Het
Stadsmus:
- Aprilnummer: maandelijkse rondleidingen in de Beiaardtoren en start van het
Muscadetseizoen
- Juninummer: de mp3-luisterroute
- Zomernummer: een interview met kunstenaars Fred Eerdekens en Luuk Gruwez
De activiteiten (Beiaardrondleidingen, lezingenreeks KEIK, Muscadet-concertreeks)
werden in de agenda van het Uitmagazine opgenomen en voor de tentoonstellingen
Hasseltse Bands (februarinummer) en Geen nieuws, goed nieuws?! verscheen er een
volledige pagina in het Uit-magazine.
Verdere vermeldingen van activiteiten:
- Februarinummer: ‘Hasseltse Bands’
- Meinummer:finissage ‘Hasseltse Bands’
- Juninummer: Luminé
- Zomernummer: Schatten van Vlieg en zomermuscadets (‘Met de kids op stap’)
- Oktobernummer: Kleurboel
Via de website uitinhasselt.be worden alle tentoonstellingen en activiteiten van Het
Stadsmus getoond, die ingegeven werden op de Uitdatabank.
Het stadsbestuur heeft een contract voor uitzendingen op TV Limburg in het programma
Dag Limburg, waar Hasseltse thema’s aan bod komen.
Volgende thema’s van Het Stadsmus kwamen aan bod:
- Februari: ‘Hasseltse Bands’
- Juli: maandelijkse rondleidingen in de Beiaardtoren
- Oktober: Kleurboel
- Oktober: Kunstparkeren
- November: ‘Geen nieuws, goed nieuws?! Hasselaren en de Eerste Wereldoorlog’
Het stadsbestuur voorziet ook de opname en uitzending van één promospot per stedelijk
museum per jaar. In 2014 werd een spot gemaakt naar aanleiding van Schatten van
Vlieg (zomermaanden).
Tentoonstellingsfolders en –affiches, digitale media
Voor de tentoonstellingen Hasseltse Bands en Geen nieuws, goed nieuws werd telkens
een folder en een affiche ontworpen. De aandacht voor digitale media blijft: als
handtekening onder de mail, als banner voor facebook en op het grote scherm op het
Kolonel Dusartplein.
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Voor de expo ‘Geen nieuws, goed nieuws?!’ namen Het Stadsmus en de stad Hasselt het
initiatief om de activiteiten in Hasselt aangaande de Groote Oorlog, te bundelen. Zie p.
24.
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.
Deze lijst is niet limitatief.
Data

19/11/2014
14/11/2014
12/11/2014
07/11/2014
05/11/2014
28/10/2014
30/09/2014
20-21/09/2014
15/09/2014
09/2014
22/08/2014
14-15/08/2014
29/07/2014
25/06/2014
25/06/2014
20/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
14/06/2014
10/06/2014
08/06/2014
12/05/2014
27/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
16/03/2014
26/02/2014
12/02/2014
05/03/2014
05/02/2014
03/02/2014
02/02/2014
29/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
19/01/2014
19/01/2014
17/01/2014
15/01/2014
Januari 2014
01/2014
01/2014
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Titel

Medium

Genieten op de Speculaasfeesten; Hasselaren tijdens de oorlog
Expo in Stadsmus toont gewone Hasselaren in WOI
Genieten tijdens de Week van de Smaak
Stadsmus vindt topstuk terug in VS
De Groote Oorlog
Rikkidag Stadsmus
Kleurboel in het Stadsmus
Op een kussen door het museum
Mededelingen van het Centrum voor Documentatie en
Reëvaluatie: Hedwig Pauwels gehuldigd in Het Stadsmus
Rikkidag in het Stadsmus
Amici klarinettenensemble bij het aperitief in Stadsmus
Beiaardier en dj in hip experiment
Vader en blinde dochter treden al 12 jaar samen op
Sluitstuk van een drieluik
Beiaardseizoen van start
Stadsmus koopt werk van Hasselaar Fred Eerdekens
Nieuw kunstwerk in Stadsmus
Nieuw vast kunstwerk in Stadsmus
Nieuw Hasselts kunstwerk voor Stadsmus
Luminé viert gouden jubileum met expo
Expo 50 in het Stadsmus
Uittips Moederdag; Het Stadsmus
Hasseltse Bands 1945-2000 tentoonstelling
Hasseltse bands 1945-2000
Wat gebeurde er met de kleine Française?
Muziek Hasselt in vorige eeuw
Expo Hasseltse Bands
Hasseltse bands
Hasseltse bands 1945-2000
Expo over Hasseltse Bands
Nieuwe expo in Stadsmus toont Hasseltse Bands
Hasselts muzikale verleden
Expo Hasseltse Bands
Een line-up van 100 Hasseltse bands
Expo en boek over Hasseltse orkesten vanaf 1945
Rik Ghysen bundelt geschiedenis Hasseltse bands en muzikanten
Honderd Hasseltse bands verzameld in uniek boek
Expo en boek over Hasseltse bands 1945-2000
Stadsmus poetst zilvercollectie op
Het Stadsmus poetst zilvercollectie
Beiaardmuseum
Tentoonstelling Hasseltse bands
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De Weekkrant
Hbvl
De weekkrant
Hbvl
De weekkrant
Hbvl
E-zine jeugddienst Hasselt
Hbvl
CDR
E-zine Uit in Hasselt
Hbvl
Hbvl
Hbvl
Hbvl
De weekkrant
Hbvl
De weekkrant
E-zine Stad Hasselt
Hbvl
Hbvl
Hbvl online
Libelle
Brochure erfgoeddag
Den info
Knack
De zondagskrant
De weekkrant
De weekkrant
Website reisboeken
De weekkrant
Het Nieuwsblad
De zondagskrant
De weekkrant
De weekkrant
Hbvl
Het laatste nieuws
De zondagskrant
Focus op Hasselt e-zine
Hbvl
Radio 2
De nieuwe Hasselaar
De nieuwe Hasselaar
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Advertenties
Toeristische Attracties en Musea van België (1/4 pag.): 1.120 euro + opname op
website 365ontdekkingsdagen.be
Touristram Hasselt: 937,75 euro
Dagtoerisme Limburg (1/1 pag.): 1.450 euro + opname op website
dagtoerismelimburg.be
Specifieke advertentie:
Advertentie in Alle leuke Museumadressen voor Kinderen (1/1 pag.): 120 euro.
Menumagazine Theatercafé (Cultuurcentrum Hasselt): gratis (n.a.v. expo Hasseltse
Bands en Geen nieuws, goed nieuws?!)
Opname in de Familyplanner die Cultuurnet uitgaf in samenwerking met het
Nieuwsblad (zomermaanden)

Belangrijkste kortingsacties
Stempelactie in het kader van de Xeriuscampagne tijdens de zomermaanden naar
gezinnen met kinderen.
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 7 september
Na het succes van de aanwezigheid van De Vrienden van het Stadsmuseum vzw op de
vorige cultuurbeurs vormden dit jaar alle museumvzw’s samen een stand. De opzet bleef
hetzelfde: leden werven. Ook dit jaar kregen nieuwe leden een prent van Brecht Evens
gratis aangeboden. Dat resulteerde in meer dan 18 nieuwe leden.
Als promotie voor de komende tentoonstelling Geen nieuws, goed nieuws?! hield
conservator Ann Delbeke een lezing over het dagelijkse leven tijdens de Eerste
Wereldoorlog in Hasselt.
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BEZOEKERSCIJFERS
Het museum ontving in 2013 minder bezoekers dan in het succesvolle jaar voordien
maar bereikte toch meer dan 20.000 erfgoedliefhebbers. Belangrijk is dat met onze
projecten nieuwe doelgroepen werden aangesproken. Dat was in het bijzonder het geval
met de bezoekers voor de tentoonstelling Hasseltse Bands. We hoorden vaak dat zij voor
het eerst in het museum kwamen. Verder werd meer energie gestoken in het
bestendigen van nieuwe relaties, zoals de nieuwe leden van de vzw en de
Erfgoedgeneraals.

Bezoekerscijfers algemeen

283

6

maart

608

136

297

85

2

april

619

47

311

222

42

mei

1058

26

103

213

17

juni

541

57

136

79

juli

945

95

75

1072

148

132

augustus
september

31

137

346

2020

81

327

1537

86

450

1777

25

191

1635

66

288

1167

11

301

1427

19

9

256

1636

1
2

645

12

186

278

11

3

oktober

2038

309

131

1836

22

19

november

1535

65

314

196

21

3

december

340

22

85

132

13

4

10694

972

1913

3343

154

32

Totaal

individuele bezoekers

1004

groepen volwassenen

1934

Schoolgroepen

3714
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21

205

1340

71

238

4685

42

226

2402

139

735

2998

20498

21 371

13846

kinderen -12j

Totaal

subtotaal

143

Tuincafé

individuele bezoekers

38

Tuincafé

schoolgroep

schoolgroep

17

februari

groep volwassenen

groep volwassenen

89
1204

januari

kinderen -12j

kinderen -12j

Beiaardmuseum

individuele bezoekers
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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 4.801 geregistreerde postcodes bezochten 4.294 Belgen het museum.
3 op 5 bezoekers komen uit Hasselt, bijna 3 op 4 uit Limburg, Hasselt inbegrepen.
Brussel
Vlaams Brabant
Antwerpen
Limburg
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Luik
Henegouwen
Namen
Waals Brabant
Luxemburg

36
246
310
3143
241
290
4
2
13
2
7

73%, waaronder 2.531 uit Hasselt (59%)

Verdeling voor Vlaanderen:

Vlaams Brabant
Antwerpen
Limburg
Hasselt
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen

Buitenlanders:
Er is geen wijziging in het patroon van de buitenlandse bezoekers: vooral Nederlanders,
gevolgd door een veel kleinere groep Duitsers en Fransen.

Nederland
Duitsland
Frankrijk
Groot Brittannië
Finland
Portugal
China
Spanje
Servië

Het Stadsmus
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12
4
3
3
2
2
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Finland
Albanië
Japan
Estland
Oekraïne
Benin
Canada
Turkije
Polen

2
2
2
2
1
1
1
1
1

Herkomst groepen bekend
Het aantal groepen volwassenen blijft min of meer stabiel ondanks de globale trend van
minder groepsbezoeken.

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

volwassenen
aantal
aantal
groepen
personen
53
1021
37
690
5
78
4
53
10
225
1
25
1
7
2
44
3
66
79
1519

scholen
aantal
aantal
groepen
personen
144
3184
81
1761
2
41
4
58
3
76

153

3359

Beiaardmuseum herkomst groepen

Limburg
Hasselt
Antwerpen
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant/Brussel
West-Vlaanderen
Wallonië
Nederland
totaal
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volwassenen
aantal
aantal
groepen
personen
2
24
1
7
1
17

3

41

30

scholen
aantal
groepen
13
12

aantal
personen
257
232

3

37

5

76

21

370
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Bezoekersaantallen sinds 2008

Maand
januari
februari
mart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
TOTAAL

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

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

2013
238
1077
1021
2249
1767
1294
1253
1303
3468
3402
3004
842
20918

2014
137
2020
1537
1777
1635
1167
1427
1636
1340
4685
2402
735
20498

De stafmedewerker communicatie volgt een traject van FARO, waarin de mogelijkheden
om tot een uniforme en zinvolle publieksbevraging en –tool te komen, onderzocht
worden.
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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 27 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
Peter Heyndrickx, cultuurbeleidcoördinator
Algemene vergadering
De vzw Stadsmuseum Hasselt telt 121 leden. 30 leden waren aanwezig op de Algemene
Vergadering van 16 maart 2014. 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 en Jean-Pierre Swerts.
De raad van bestuur vergaderde op 3/3, 2/6, 1/9 en 1/12.
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Dagelijks bestuur
Het Dagelijks Bestuur staat in voor de beleidsuitvoering van het museum.
Samenstelling: Michel Ilsen (voorzitter), Yvan Kooken (penningmeester) en Ann Delbeke
(conservator). Vergaderdata: 04/02, 28/05, 11/08 en 21/11.
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), Marleen Martens (kunsthistorica), John Martens
(bestuurder), Lieve Pollet (bestuurder) Myriam Lipkens (voormalig coördinator museum
Stellingwerff-Waerdenhof), Ann Delbeke (conservator Het Stadsmus) en Tessa
Vanpaeschen (registrator Het Stadsmus).
Vergaderdata: 21 februari, 21 mei, 29 augustus en 17 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: 13 februari.
Erfgoedoverleg
In 2014 werd een structureel Erfgoedoverleg opgestart binnen de stad Hasselt.
Deelnemers zijn Het Stadsmus, Erfgoedcel Hasselt, Jenevermuseum, Modemuseum,
Stadsarchief Hasselt en Abdijsite Herkenrode.
De bedoeling van het Erfgoedoverleg is om elkaar beter te leren kennen, de
samenwerking te verbeteren, meer duidelijkheid te scheppen in de taakverdeling en
kennis en ervaringen uit te wisselen. De opstart van het overleg gebeurde in 2014. De
groep kwam tweemaal bijeen, op 13 mei en 7 juli. Bedoeling is om dit structureel verder
te zetten.
Werkgroep Dansorkesten
Rik Ghysen, Valentin Peeters, Paul Grondelaers, John Bruninx, Paul Claes, Theo Verhulst
en Ann Delbeke.
Vergaderdata: 13 januari, 23 april, 27 augustus (etentje als dank) en 26 november
(afsluiting).
Werkgroep Erfgoedgeneraal en Eerste Wereldoorlog
Willy Theunis, Karin De Greeve, Tine Rock, Hanne Indekeu, Ann Vandeput, Karolien
Mondelaers en Ann Delbeke.
Vergaderdata: 7 januari, 8 augustus.
Stuurgroep Triënnale Hasselt
Ann Vanderheyden, Ann Delbeke, Ann Vandeput, Karolien Mondelaers, Jan Boelen,
Kenneth Ramaekers, Peter Heyndrickx, Jean-Pierre Swerts, Katrien Schaerlaekens,
Pieter-Jan Valgaeren.
Vergaderdata: 17 februari, 26 februari, 7 april, 13 juni en 2 juli.
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Personeel
Vast personeelsbestand
Hoofdcoördinator
Conservator
Registrator
Suppoost
Onthaalbedienden

Ann Vandeput, voltijds
Ann Delbeke, voltijds – sinds november statutair
Tessa Vanpaeschen, voltijds – statutair
Eddy Smeets, voltijds - statutair
Bieke Verjans, voltijds – gesco tot 14/11/2014
Ellen Venken, deeltijds (50%) – gesco
Evi Van Eyck, deeltijds (50%) - gesco
Startbaner
Sarina Beankens, voltijds tot 23/04/2014
Caroline Nulens, voltijds vanaf 13/05/2014
Administratieve medewerkers Kim Klerkx, voltijds (2xdeeltijds (50%))
Stafmedewerkers
publiekswerking
Tine Rock, deeltijds (80%) (voor 25%)
educatieve werking
Joke Smets, voltijds (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 beschikt 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
Publiek aan Zet, M-Leuven, 27 januari (Ann)
Festival voor erfgoedsnoepers, Begijnhofkerk Sint-Truiden, 23 maart (Joke)
Werkbezoek aan het Van Abbemuseum Eindhoven (Arte Utile en omvorming van het
museum tot een sociale krachtencentrale), 25 maart (Tine)
Tournée Museale (FARO), 29 april (Ann D. en Tine)
De collega’s, stad Hasselt, 14 maart (Ann)
Athena Light, stad Hasselt, 5 mei (Ann)
Terugkomdag calamiteitenplanning, Hasselt, 24 juni (Ann)
Meten is weten, Cultuurnet, 22 mei (Tine)
Groot onderhoud, Flagey Brussel, 14 oktober (Ann)
Opleiding nieuwe versie Hasel, 3 november (Tessa)
Opleiding voor archiefverantwoordelijken, 16 december (Tessa)
Uitleg procedure evenementen, Raadzaal, 12 juni 2014 (Kim)
Opleiding e-besluit voor trainers, Centrale Werkplaatsen, 17 september 2014 (Kim)
Museums in the 21th century: re-thinking the museum experience, Gallo-Romeins
Museum, Tongeren, 1 december (Joke)
Studiedag participatief stadsmuseum ‘Uw toren is niet af’, 18 december (Ann D. en Tine)
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Externe relaties
In 2013 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 communicatie zijn lid
van de algemene vergadering. Sinds november 2003 zetelt de stafmedewerker
communicatie in de raad van bestuur in plaats van het hoofd van de afdeling cultuur,
toerisme, musea en archief. De stafmedewerker maakt verslag van de vergadering van
de raad van bestuur (bijeenkomsten op 26/06 en 10/10).
De coördinator, stafmedewerker publiekswerking en de voorzitter van de vzw zijn lid van
de Stedelijke Erfgoedraad (bijeenkomsten op 12/3, 4/6, 10/9 en 3/12).
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.
De stafmedewerker publieksbemiddeling is lid van Erfgenoten, het Netwerk
Erfgoededucatie Limburg.
De stafmedewerker educatie maakt deel uit van het ENCE Krizoom.
De stafmedewerker communicatie is betrokken in het traject uniforme
bezoekersregistratie, dat door FARO opgezet wordt met de bedoeling tot een
gelijkvormigheid in publieksbevragingen in musea te komen, om zo tot betekenisvolle
cijfers te komen (bijeenkomsten op 15/01, 13/06 en 12/11).
De stafmedewerker communicatie was betrokken in het traject voor de opmaak van het
Hasseltse kinderarmoedebestrijdingsplan (bijeenkomsten op 28/01, 01/04 en 22/4).
De conservator vertegenwoordigt de stad Hasselt in de stuurgroep ‘Masterplan Loonse
Steden’ op vraag van de stad Borgloon.
De conservator maakt deel uit van het expertenforum KADOC.
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Financieel verslag vzw Vrienden van het stedelijk museum Hasselt
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Begroting 2015 vzw Vrienden van het stedelijk museum Hasselt
A. OPBRENGSTEN
1. Tuincafé

16.000,00 eur

2. Tickets en lidgelden

4.000,00 eur

3. Verkopen publicaties / museumwinkel ed

5.000,00 eur

4. Giften

500,00 eur

5. Diverse bedrijfsopbrengsten

1.000,00 eur

6. Financiële opbrengsten

250,00 eur

Totaal

26.750,00 eur

B. KOSTEN
1. Collectievorming

6.000,00 eur

2. Tuincafé

8.000,00 eur

3. Tentoonstellingen

1.000,00 eur

4. Projecten

1.500,00 eur

5. Aankopen museumwinkel

500.00 eur

6. Diensten en diverse goederen

10.500,00 eur

7. Gelegenheidspersoneel

300,00 eur

8. Afschrijvingen

1.200,00 eur

9. Andere bedrijfskosten

1.100,00 eur

10. Financiële kosten

Het Stadsmus

100,00 eur

41

Totaal

30.200,00 eur

Mali

3.450,00 eur
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AANWINSTEN COLLECTIE

Judith Crollen (18981983), portret van
Canadees officier
Arthur Hyde, 1945, olie
op doek.

Anoniem, bidstoel van
de familie Rutten,
hout, textiel, messing,
s.d.

Paul M. Bamps (18621932), zicht op
Kapelstraat met
vooraan Sweert, 1886,
gouache op papier.

Paul M. Bamps (18621932), Torentje Gulden
Put - Havermarkt, niet
gedateerd, gouache op
papier.

Paul M. Bamps (18621932), landschap, niet
gedateerd, gouache
op papier.

Paul M. Bamps (18621932), zicht op
binnenplaats van een
hoeve, niet gedateerd,
gouache op karton.

Paul M. Bamps (18621932), landschap, niet
gedateerd, gouache op
karton.

Paul M. Bamps (18621932), straat met
pomp, niet gedateerd,
gouache op karton.

Paul M. Bamps (18621932), Kapelstraat,
niet gedateerd,
gouache op karton.

Hertenkop met
zestientaks gewei,
geschoten door Louis
Janssen in Louette-St.Pierre op 16/11/1969.

Pierre Cox (19151974), gebogen vrouw,
niet gedateerd,
aquarel op papier,
ingelijst.

Paul Hermans (18981972), schilderij
'Mieserik', niet
gedateerd, olie op
paneel, ingelijst.

Jaddoulle (?), 'Ik zou
willen dat men mij
liefhad', niet
gedateerd, papier.

Paul M. Bamps (18621932), boerderij met
vijver, niet gedateerd,
gouache op karton.

Willy Minders (19131977), Zittend meisje,
aquarel, 20e eeuw.

Pierre Cox (1915-1974),
Strandscène, niet
gedateerd, aquarel, in
lijst.
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Paul M. Bamps (18621932), zanderig
landschap, niet
gedateerd, gouache
op karton.

Fred Eerdekens (°1951),
Want alles gaat voorbij
maar niets gaat over,
2014, koper en licht,
naar een zin uit gedicht
Luuk Gruwez (°1953),
‘Jaren later’ uit
dichtbundel
‘Garderobe’, 2010

Reproductie van 'Drie
danseressen' van
Edgar Degas (18341917), print op
karton, s.d.
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Paul M. Bamps (18621932), zicht op een
straatje in Hasselt, s.d.,
gouache op papier.
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Mette Koornstra (19121987), Landschap 1,
genummerd 2/90,
1973, lithografie op
papier, ingelijst.

Urbain Mulkers (19452002), Drapering, 1972,
potlood op papier.

Cuyckx (?), Dame met
vaas, reproductie,
gedateerd 26/10/1969,
papier.

Henri Van Straten
(1892-1944), 'Nr. 113 Maria Lecina', 1937,
lino op papier.

Hugo Duchateau
(°1938), Luiken in een
groot vlak, 1976,
zeefdruk 12/150..
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Mette Koornstra
(1912-1987),
Landschap 2,
genummerd 2/90,
1973, lithografie op
papier, ingelijst.

Urbain Mulkers (19452002), abstract
ontwerp ‘voor
Jeanneke',
genummerd 12/20,
1972, zeefdruk op
papier.

Mette Koornstra
(1912-1987),
Landschap 3,
genummerd 2/90,
1973, lithografie op
papier, ingelijst.

Hans Orlowski (18941967), Kassandra, s.d.,
genummerde
houtsnede 582/55,
papier.

Eyck (?), Naakte
vrouw, s.d., litho op
papier.

Joseph Willaert (19362014), Huisje, 1974,
zeefdruk op papier.

Jos Jans (°1936),
Rookwolk op blauw,
1969, zeefdruk op
papier, ingelijst.

Amand Van Rompaey
(°1928), portret
Jeanneke Van Baelen,
1957, houtskool op
papier, ingelijst.

Vermoedelijk Joris
Minne (1897-1988),
Biddende handen, niet
gedateerd, papier.

Hans Orlowski (18941967), Mannenhoofd,
niet gedateerd, lino op
papier.

Henri Van Straten
(1892-1944), Meisje
met fetisjen, s.d., lino
op papier.

Joseph Willaert (19362014), Stoel, 1974,
zeefdruk op papier.

Joseph Willaert (19362014), Boom met
vogelnest, 1974,
zeefdruk 89/100 op
papier.

Leo Speijer (?), Moeder
met kind, niet
gedateerd, olie op
papier, ingelijst.

Anoniem (signatuur
onleesbaar),
Landschapje, niet
gedateerd, olie op
doek, ingelijst.
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Jules Lismonde (19082001), litho
'Wilderswil'
genummerd 41/100,
litho op papier, s.d.

Bedtime For Bonzo, lp
'Last Chicken in Paris',
1985, vinyl.

MIT, single 'The River'
van Zimbabwe, 1983,
vinyl.

Toeternietoe, cd '5
Jaar Toeternietoe',
2002.

Blueson, cd 'Blueson
Live at M.O.D.', s.d.

Uitgever Sjerpa
Records, cd 'Agony'
van Grooveline
Vendetta, 1994,
compact disc.

HKM Records NV, cd
'Little Red Man' van het
Willy Claes Quartet,
2000.

Toeternietoe belgium,
cd 'Toeternietoe', s.d.

Mono (uitgever in
eigen beheer), cd The
Journey, 1998.

Authentic Phoneys
(uitgever in eigen
beheer), cd '1993' van
Authentic Phoneys,
1993.

Fons Records, cd
'Fence' van Fence,
april 2012.

Dokter Ferdinand Phlix
(1934-2007), Hasseltse
Grote Markt anno
1890, naar prent van
Paul Bamps, 1988,
pastel op papier.

Uitgever AB Records
Belgium, cd '5 Dozen'
van Man From Morf,
1994.

Manufacture de
Céramiques
Décoratives de Hasselt
(1895-1954), vaas met
uitgewerkt
bloemenmotief,
modelnr. 444, s.d..
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Manufacture de
Céramiques
Décoratives de Hasselt
(1895-1954), 2 tegels
met bladpatroon
'Gambrinus', s.d.,
keramiek en glazuur.

Roland (sinds 1972) ,
Webley & Scott Ltd.
Roland
PianoPlus 100
London & Birmingham
(UK), alarmpistool No. van René Vanstreels en
The Mirelle Singers,
1 Mark "I",
met
pedaal en hoes,
serienummer 17043,
s.d.
1916, gietijzer.
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ART Sound Studio, cd
'Blues Alley' van Six
Pack, 2002.

Manufacture de
Céramiques
Décoratives de Hasselt
(1895-1954), twee
onversierde tegels
'Gambrinus', s.d.,
keramiek en glazuur.

Anoniem, portret van
Anna-Robertina Vrerix
(1668-1725),
gedateerd 1727, olie
op doek.
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Denis Van Esser
(°1958), polshorloge 'A
One Automatic - A13801-314-ST', 2002,
Zwitsers uurwerk met
leren polsbandje.

Anoniem, sierbord
'Limburg' met wapens
van 12 Limburgse
gemeenten, s.d.,
geglazuurd keramiek.

Peter Benoit, boek
'Drama Christi', 1871,
met prenten door
Godfried Guffens
(1823-1901) en Jan
Swerts (1820-1879),
Antwerpen, papier.

Charles Joseph
Hoolans (1914-?), map
met 10 Hasseltse
prenten 'Hasselt anno
1868', s.d., papier.

Anoniem,
reclamekaart Steve
Stevaert 'Stadhuis
Hasselt', 1995, papier.

Anoniem, wenskaart in
envelop 'Hasselt
Begijnhof', s.d., papier.

Anoniem, wenskaart
'Hasselt Herckenrode'
in omslag, 1983,
papier.

Anoniem, wenskaart
'Hasselt Begijnhof' in
omslag, 1983, papier.

Anoniem, wenskaart
'Hasselt St.
Quintinuskerk' in
omslag, 1982, papier.

Anoniem, wenskaart
'Hasselt SintQuintinuskerk' in
omslag, 1983, papier.

W. Van Kuyck,
wenskaart 'Hasselt
1982 - Driekoningen Grote Markt Maastrichterstraat',
1982, papier.

W. Van Kuyck,
wenskaart 'Hasselt
1982 - Driekoningen Grote Markt Maastrichterstraat',
1982, papier.

Bodemvondsten en
onderdelen
Herkenrode.

Jeng Vermeulen, beeld
'Mevrouw Deplée 18901974 - Ere-Dame
Hasseltse Karnaval',
1985, hout.

Anoniem, vlag 'Muziek
Maatschappij SintCecilia Kermt', 1946,
groene zijde met geel
borduursel.

Anoniem, reclamekaart
Steve Stevaert
'Begijnhof Hasselt',
1988, papier.
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e.v.
Carnavalmedailles

Jos. Damien (18791973), schilderij
'Étude', vermoedelijk
zelfportret, s.d., olie
op paneel.
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Bartok, uitnodiging 50
jaar Bartok in Hasselt,
1990, foto op papier.
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Hedwig Pauwels
(°1934), ex-libris 'Henk
Blokhuis - De Herfst',
opus 131, s.d., ets en
aquatint.

Hedwig Pauwels
(°1934), ex-libris 'H.
Masthoff', opus 165,
1988, ets en aquatint.

Hedwig Pauwels
(°1934), ex-libris 'Pierre
Sejournant - Jonas en
de Walvis', opus 570,
1996, ets en aquatint.

Hedwig Pauwels
(°1934), ex-libris 'Daniël
Werner sr.', opus 316,
1991, ets en aquatint.

Hedwig Pauwels
(°1934), proefdruk van
ex-libris 'E. Dünstl',
proef van opus 222,
1989, ets.
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Hedwig Pauwels
(°1934), ex-libris 'Leo
Bruggeman - De
dichter en zijn muze',
opus 167, 1988, ets en
aquatint.

Hedwig Pauwels
(°1934), ex-libris
'Istvan Von Habsburg',
opus 535, 1995, ets en
aquatint.

Hedwig Pauwels
(°1934), ex-libris
'Gilbert Vandermoere',
opus 33, 1986, ets en
aquatint.

Hedwig Pauwels
(°1934), ex-libris 'Joke
(Mariette) De BelderVan den Roye', opus
253, 1990, ets en
aquatint.

Hedwig Pauwels
(°1934), ex-libris 'P.J.J.
(Joop) Peynenburg',
opus 193, 1988, ets en
aquatint.

Hedwig Pauwels
(°1934), ex-libris
'Hedwig Pauwels Stoelendans', opus
203, 1988, ets en
aquatint.

Hedwig Pauwels
(°1934), ex-libris
'Mimmo Morina Ardua Quaerit', opus
445, 1993, ets en
aquatint.

Hedwig Pauwels
(°1934), ex-libris
'Andreas Selle', opus
211, 1989, ets en
aquatint.

Hedwig Pauwels
(°1934), ex-libris 'A.M.
Capraro', opus 258,
1990, ets en aquatint.

Hedwig Pauwels
(°1934), ex-libris
'Marlies en Dieter
Köhler - Fidelio', opus
182, 1988, ets en
aquatint.

Hedwig Pauwels
(°1934), ex-libris 'Lode
Deurinck', opus 692,
2000, ets en aquatint.

Hedwig Pauwels
(°1934), ex-libris 'Henk
Van Buul', opus 286,
1990, ets en aquatint.
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Hedwig Pauwels
(°1934), ex-libris
'Lutgart Gielkens', opus
202, 1988, ets en
aquatint.

Hedwig Pauwels
(°1934),
ontwerptekening van
ex-libris 'Marie-Jeanne
Riga', ontwerp van opus
426, 1993, potlood.

Anoniem, 2 zwarte
rouwdoeken 'JHS', s.d.,
katoen.
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Auguste Blanckart (18781952), trouwfoto Paul Vos
en Anne-Marie Belet',
1936, foto gekleefd in
papieren map.

Bob Gérard (1900-1965),
affiche Exposition de
Peintures - C.A. Les
Heecrabbers', 1928,
papier.

Bob Gérard (1900-1965),
affiche Heecrabbers Xe
Salon', 1935, papier.

Bob Gérard (1900-1965),
affiche 'Heecrabbers
Hooghuis Hasselt', 1937,
papier.

Bob Gérard (1900-1965),
affiche IXe Exposition
organisée par Les
Heecrabbers', 1954,
papier.

Bob Gérard (1900-1965),
affiche Exposition du
Cercle Artistique
Independant
Heecrabbers', s.d.,
papier.

Bob Gérard (1900-1965),
affiche 'Les Heecrabbers
exposent aux salons de
la Société Littéraire',
1931, papier.

Bob Gérard (1900-1965),
affiche 'Heecrabbers
Hasselt', 1936, papier.

Bob Gérard (1900-1965),
affiche 'Heecrabbers',
1938, papier.

Anoniem, prent
'Heecrabbers', s.d.,
papier.

Nicolas Sanson (16001667), ingekleurde
kaart prinsbisdom Luik,
1667, papier.
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Paul M. Bamps (18621932), Ern. Roose (18871965), affiche
'Tentoonstelling 18301930, ingericht door de
Heecrabbers', 1930,
papier.

Bob Gérard (1900-1965),
affiche 'Heecrabbers
Hooghuis Hasselt', 1938,
papier.

Marcel Corvilain
(1895-1953), lino ‘Le
Roi Boit’, met
handtekeningen van
Heecrabbers, s.d.,
papier.

Anne Rutten (18981981), tekening 'Arme
Kleinen', s.d., potlood
en krijt op karton.

Manufacture
de
Céramiques
Décoratives
de Hasselt
(1895-1954),
slanke urnevaas,
modelnummer 279,
s.d., groen
druipglazuur.

Manufacture de
Céramiques
Décoratives de Hasselt
(1895-1954),
onversierde cachepot, s.d., groen
druipglazuur.
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Marcel Corvilain (18951953), lino ‘Le Roi Boit’,
s.d., papier.

Jeannot Peeters (19091996), 'Hoeve Mineke',
1986, olie op paneel.

Manufacture de
Céramiques
Décoratives de
Hasselt (18951954), slanke
urnevaas,
modelnummer 279,
s.d., groen
druipglazuur.
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Manufacture de
Céramiques Décoratives
de Hasselt (1895-1954),
grote coupe op smalle
voet in Hasseltse
keramiek, modelnummer
376, s.d., groen
druipglazuur.

Anoniem, beschilderd
paneeltje 'Anne
Blocquerie' uit
Herkenrode, s.d., olie en
papier op hout.

Anoniem, embleem van
abdis van Herkenrode
Anna de Blocquerie (15851620), s.d., beschilderde
zandsteen.

Gelijmde pot, afkomstig
van Herkenrode, s.d.,
gebakken aardewerk.

Anoniem, gotische deur
afkomstig uit Herkenrode,
s.d., hout.
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Steven Wilsens (°1937),
prent 'Provinciale
Commissie voor
Monumenten en
Landschappen Limburg',
uitgereikt aan E.H.
Dethier, 1986, papier
gekleefd in passepartout, karton.

Anoniem, haardsteen
met wapens, afkomstig
uit Herkenrode, s.d.,
natuursteen.

Anoniem, gedeeltelijk
gelijmde kruik afkomstig
van Herkenrode, s.d.,
gebakken aardewerk.

Jos Van [...], glasraam
Virga Jesse Hasselt 'Voor
E.H. Dethier', s.d., glasin-lood.

Atelier Lejeune,
biechtstoel vervaardigd
op vraag van abdis Anne
de Croy van Herkenrode
(1744-1772), 1746,
eikenhout.

Anoniem, embleem
afkomstig uit
Herkenrode, s.d.,
marmer.

Anoniem, embleem van
abdis van Herkenrode
Claudia de Merode (16751702), s.d., marmer.

Anoniem, gelijmde kruik
afkomstig van
Herkenrode, s.d.,
gebakken aardewerk.

Anoniem,
fragmentarisch
schoteltje afkomstig uit
Herkenrode, s.d.,
geglazuurd aardewerk.

Naar P.P.
Rubens (1577-1640),
Paulus Pontius (16031658), Jan C. Gevartius
(1593-1666), gravure 'D.
Isabella Clara Evgenia,
Hispaniarum Infans',
e
begin 17 eeuw, papier.
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Gelijmde kruik, afkomstig
van Herkenrode, s.d.,
gebakken aardewerk.

Anoniem,
fragmentarisch
schoteltje afkomstig uit
Herkenrode, s.d.,
geglazuurd aardewerk.

Anoniem, hangertje 'Virga
Jesse / H. Sacrament van
Mirakel', s.d., zilver.

Anoniem, schilderij van
het Sacrament van
Mirakel van Herkenrode,
s.d., olie op paneel.

Anoniem, samengesteld
glasraam 'Firmitas 1657'
van Herkenrode, glas-inlood.
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Anoniem, samengesteld
glasraam 'Herckenroed
1657' van Herkenrode,
glas-in-lood.

Anoniem, samengesteld
glasraam '1610 / 1639'
van Herkenrode, glasin-lood.

Jan Swerts (1820-1879),
tekening 'Jezus leert
ons de liefde tot den
arbeid', 1864, tekening
op karton.

Anoniem, paneel met
sloten en ijzerwerk,
afkomstig van
bezinningshuis
Herkenrode, s.d.,
ijzerwerk op hout.

Anoniem, portret van
Anne de Croy (?-1772),
abdis van Herkenrode
van 1744 tot 1772, s.d.,
olie op doek.
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Anoniem,
samengesteld
glasraam 'Cistertium
1657' van Herkenrode,
glas-in-lood.

Anoniem,
samengesteld
glasraam 'Pontiniacum
1657' van Herkenrode,
glas-in-lood.

Anoniem, glasraam
van Herkenrode
'Francisca van
Hinnesdael’, 1659,
glas-in-lood.

Anoniem, glasraam
van Herkenrode met
onbekend wapen, s.d.,
glas-in-lood.

Manette Hermant (??), schilderij
'Bloemstuk', s.d., olie
op karton.

Manette Hermant (??), schilderij
'Bloemstuk', s.d., olie
op doek.

Anoniem, portret van
Jeanne Augustine van
Hamme (?-1790),
abdis van Herkenrode
van 1772 tot 1790,
s.d., olie op doek.

Anoniem, portret van
Claudia de Merode
(ca. 1619-1702), abdis
van Herkenrode van
1675 tot 1702, 1683,
olie op doek.

Anoniem, portret van
Barbara de Rivière
d'Arschot (1666-1744),
abdis van Herkenrode
van 1728 tot 1744,
s.d., olie op doek.

Anoniem, beeld van
de Heilige Bernardus,
afkomstig uit
Bezinningshuis van
Herkenrode, s.d.,
hout.
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Anoniem, glasraam
'Maria of Dorothea de
Prez' van Herkenrode,
1659, glas-in-lood.

Godfried Guffens
(1823-1901), De Drie
Ondeugden, kopie van
het fresco van
Pinturicchio, 1897, olie
op doek.

Manette Hermant (?-?),
schilderij 'Bloemstuk',
s.d., olie op karton.

Anoniem, portret van
Gertrudis de
Mettecoven (na 16521728), abdis van
Herkenrode van 1725
tot 1728, s.d., olie op
doek.

Anoniem, dalmatiek
'Marguerite de
Berches', gift van de
abdis aan Herkenrode,
1626, katoen en zijde.
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Anoniem, munt van
Herkenrode, gebruikt als
betaalmiddel op de
boerderij, s.d., lood.

Anoniem, dalmatiek
'Marguerite de Berches',
gift van de abdis aan
Herkenrode, 1626, katoen
en zijde.

Anoniem, kazuifel
'Marguerite de Berches',
gift van de abdis aan
Herkenrode, 1626,
katoen en zijde.

Anoniem, munt van
Herkenrode, gebruikt als
betaalmiddel op de
boerderij, s.d., lood.

Anoniem, munt van
Herkenrode, gebruikt als
betaalmiddel op de
boerderij, s.d., lood.

Anoniem, munt 'Foret de
Herkenrode', gebruikt als
betaalmiddel in
Herkenrode, 1882, lood.

Anoniem, munt 'Foret de
Herkenrode', gebruikt als
betaalmiddel in
Herkenrode, 1837, lood.

Anoniem, kopie van
tekening 'De Beek', s.d.,
papier.

Starlet Records, plaat
'Rappleer dzj'oech
nog?', 1980-1981, vinyl.

Imprimerie Lahure
Paris, Carte Individuelle
d' Alimentation, van
Simone Vanstraelen,
1940, papier.
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Anoniem, munt 'Foret de
Herkenrode', gebruikt als
betaalmiddel in
Herkenrode, 1882, lood.

Lot
van 21 stenen met
inscriptie op het
bovenvlak. Vondst uit
1982, abdissenverblijf
Herkenrode. Verm.
afkomstig van poorten
van brouwerij, ca. 1554.

Anoniem, munt van
Herkenrode, gebruikt als
betaalmiddel op de
boerderij, s.d., lood.

Anoniem, munt 'Foret de
Herkenrode', gebruikt als
betaalmiddel in
Herkenrode, 1882, lood.

Anoniem, reeks van 71
glasclichés, vermoedelijk
afkomstig van fotostudio
Blanckart, s.d.

Anoniem,
herinneringsbord 50
jaar Limburgse BroodBanketbakkers, 1969.

Centea Records, plaat
'Koekerellenzitting '75
Jos Ghysen', 1975,
vinyl.

Gnome Records, plaat
'Doa ziet wir Kèrremes
enne loch', 1987, vinyl.

Imp. Pap.-St.-Joseph
Bruxelles,
doodsprentje dokter
Constant Bamps
(1847-1907), 1907.

Imp. Vryens Hasselt,
doodsprentje Marie
Snyers (1854-1903),
echtgenote dokter
Bamps, 1903, papier.

Ggetuigschrift Normale
Beroepsschool SintUrsulagesticht Hasselt
aan Paula Vanstraelen,
1936, papier.

Anoniem,
opengewerkt muntje
van 10 cent versierd
met nepsteentje,
1914, als hangertje.

Anoniem, vlag 'Arbeid
en Vooruitgang Kolonialendag Limburg
- 1927', 1927, katoen
en zijde.
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Hedwig Pauwels, exlibris Esther Viaene,
2005, opus 853, ets en
aquatint.
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Hedwig Pauwels, exlibris Mila Viaene, 2005,
opus 852, ets en
aquatint.

Hedwig Pauwels, exlibris Jia Viaene, 2005,
opus 854, ets en
aquatint.

Hedwig Pauwels, exlibris Rias Viaene,
2004, opus 834, ets en
aquatint.

Leon Crollen (18711955), drukkerij,
theateraffiche 'Les
Mélophiles EdenPalace', 1950, papier.

Compactdisc 'Gaston
Minten Trio - Classic
Jazz Standards', s.d.

Kopie van elpee, cd
'Guy Robin and the
V.I.P.'s', plaat van
1964.

Foto 'The American
Delegates in Hasselt of
the Commission for
Relief in Belgium 19141917', 1917.
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Anoniem,
deelnemersmedaille
Dwars Door Hasselt
2014, genummerd
12505,aan geelblauw
lint, 2014, aluminium.

Hedwig Pauwels, exlibris Ai-Lu Viaene,
2005, opus 855, ets en
aquatint.

De Rooster, medaille 'La
France reconnaissante
à la Belgique - Gloire et
Honneur à Liège 15-81914', 1914, koper.
Anoniem,
hanger
Heecrabbers
met
Anoniem, plaatje
naamplaatjes
(schildje) ‘Heecrabbers
‘Paul Le Bon
Roy de Vogelpik’, s.d.,
1938’ en ‘Louis Tonet
brons.
1939’ en gekroonde
vogel, 1939, brons.
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AANWINSTEN BIBLIOTHEEK
auteur
Ann Delbeke
Rik Ghysen
Jef Arras

H.J.E. Van Beuningen A.M. Koldewey
Danny Tabruyn
Dagmar Buchwald
Thomas Matei
Mieke Strauven-JeanPaul Lambrichts
Anne Mie Draye, e.a.
Herman Niebuhr Andreas Ruppert
Gudrun MitschkeBuchholz
Guido Calluwaerts
M.G.E. Peeters - van
Soest
Gie Laenen
Dienst Erfgoed Stad
Tongeren
Larry Zuckerman
Limburgse heemkundige
kringen
Koen Vanmechelen
Modemuseum Hasselt
Lien Swinnen
Katrien Houbey
Diantha Osseweijer
Frank Vanstreels
P. Sodermans en J. Sterk
Kamiel Mertens
Thomas Matei
C.J. Berserik en M.A.
Caen
Mercedes Kemp, e.a.
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titel
Stop voor de Tijd.
Hasseltse Bands 1945-2000.
Algemeen register van de Broederschap van OnzeLieve-Vrouw Virga Jesse te Hasselt, 16de -19de
eeuw.
Heilig en Profaan. 1000 Laatmiddeleeuwse
insignes.
Numeri monumentum Hasseletum. Op een actieve
manier de geschiedenis van Hasselt ontdekken.
Museum Wäsche Fabrik.
Inventaris kunst- en cultusobjecten Hasselt.
Hasselt Kerremes.

Inv.nr.
SM2232
SM2233
SM2234

SM2235
SM2236
SM2237
SM2238
SM2239

Rechtspraak achter schuine gevels, een nieuw huis
voor het gerecht in Hasselt.
Krieg-Revolution-Republik. Detmold 1914-1933.

SM2240

Gedenkbuch für die Opfer der nationalzozialistischen Gewaltherrschaft in Detmold.
Hasselt Extra Muros.
Genealogie Van Soest. Oorsprong Grubbenvorst.

SM2242

Spoken.
Van Moerenpoort tot Menenpoort.

SM2245
SM2246

Het lijden van België.
Het dagelijks leven. Geen alledaags verhaal.
Gemene geschiedenis in Limburg.1900-1913.
Combat.
Twenty Five- Anniversary Edition.
KVLS Oostland.
Inventaris Kunst-en cultusobjecten Hasselt.
Kerken en kapellen-parochie Sint-Catharina.
Inventaris kunst-en cultusobjecten Hasselt. Kerken
en kapellen-Parochie Sint-Christoffel Runkst.
Inventaris kunst-en cultusobjecten Hasselt. Kerken
en kapellen-Parochie Sint-Hubertus Runkst.
Hasselt tijdens WO2 1940-1944. Bombardementen
op Hasselt en Kuringen.
Marcel Sodermans, militair van twee oorlogen.
Het tragische lot van de Limburgse burgerwacht in
1914.
Inventaris kunst-en cultusobjecten Hasselt. Kerken
en kapellen-Parochie Sint-Jansheide Kuringen.
Silver-Stained Roundels and Unipartite Panels
before the French Revolution-Flanders. Vol 3: The
provinces of Flemish Brabant and Limburg.
Once upon a Castle.

SM2247
SM2248
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SM2243
SM2244

SM2249
SM2250
SM2251
SM2252
SM2253
SM2254
SM2255
SM2256
SM2257
SM2258
SM2259

SM2260
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ACTIEPLAN COLLECTIE
1. Ruimte scheppen in schilderijrekken. Selectie van uit te kaderen. Uitkaderen en in
zuurvrije mappen steken. Sommige prenten worden met de passe-partout
bewaard. In dat geval wordt de rug versterkt met zuurvrij papier.
Actie: bestellen zuurvrij papier, uitkaderen en in zuurvrije mappen steken (Tessa
met hulp van Caroline indien mogelijk).
Periode nu- eind maart
2. Herschikken van de schilderijen in de rekken en plaatsen van de schilderijen die
nu los in de ruimte staan.
Eddy en Tessa
Periode: april
3. Bekijken welke vaandels in de laden kunnen bewaard worden.
Tessa en Ann.
Periode: 30 april
4. Vaandels in de laden schikken.
Tessa en Eddy
Periode: mei
5. Conserveringsplan opstellen met Anne-Marie van MMH. Zij geeft advies voor aan
te kopen dozen.
Tessa en Anne-Marie
Periode: februari
6. Informeren bij Bruynzeel naar kastdicht maken van één module in de
gemeenschappelijke ruimte voor zilverwerk.
Tessa en Ann
Periode: indien mogelijk voor eind maart, zoniet voor eind september.
7. Lijst opstellen met benodigde conserveringsmateriaal
Tessa
Periode: tegen begin april (gezamenlijke aankoop)
8. Opstellen subsidiedossier aankoop conserveringsmateriaal.
Joanie
Periode: april
9. Nazicht papieren collectie in ladenkasten: geregistreerd, genummerd,
gefotografeerd, in zuurvrije map?
Tessa en Eddy of ander personeelslid
Periode: najaar 2015.
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ACTIEPLAN KOMENDE JAREN
2015
Geen nieuws, goed nieuws!? Hasselaren en de Eerste Wereldoorlog.
t.e.m 30 augustus januari 2015
Workshops
Krokusvakantie |Speel ze!
Speel jij graag? Ja natúúrlijk! Alle kinderen spelen graag, zelfs als het oorlog is!
Pinkeren, hoepelen, katapult schieten, knikkeren, … Het zijn allemaal spelletjes die
tijdens de honderd jaar geleden gespeeld werden. Ken jij deze spelen niet? Kom
dan naar Het Stadsmus… (Groot)ouders begeleiden hun kinderen en spelen –
uiteraard – ook mee.
Voor kinderen van 4 tot 12 jaar en hun (groot)ouders
Van donderdag 19 februari tot zondag 22 februari 2015 – doorlopend van 14 tot 17
uur
€ 5, inclusief drankje
Inschrijven is niet nodig
Paasvakantie |Oorlogswafels bakken
Wat aten de mensen tijdens de oorlog? En was dat wel lekker? Je komt het allemaal
te weten tijdens deze workshop. Je gaat zelf aan de slag met oorlogsingrediënten
en bakt oorlogswafels. En natuurlijk mag je ze ook eten!
Voor kinderen van 10 tot 12 jaar
Op vrijdag 17 april 2015 van 14 uur tot 16 uur 30
€ 6, inclusief materiaal en een drankje
Erfgoeddag: Erf! |Oorlogswafels bakken
Workshop oorlogswafels bakken voor volwassenen én kinderen.
Zondag 26 april 2015 van 14.30 tot 16.30 uur.
Gratis. Inschrijven verplicht.
(Heemkundige kringen Limburg: spionage in Limburg
Juni 2015
Rondleiding en informele contacten.)
Zomervakantie
Papieren klaprozen, margrieten en korenbloemen maken, geheimschrift leren
ontcijferen, gluren door een zelfgemaakte periscoop en een origami-vredesduif
vouwen. Tijdens de zomervakantie houdt het museum je een namiddag lang
creatief bezig!
Voor kinderen van 6 tot 9 jaar: van dinsdag 7 tot en met vrijdag 10 juli 2015,
telkens van 10 uur tot 12 uur 30
Voor kinderen van 10 tot 12 jaar: van dinsdag 11 tot en met vrijdag 14 augustus
2015, van 14 uur tot 16 uur 30
€ 6, inclusief materiaal en een drankje
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De Smaken van Hasselt (tijdelijke tentoonstellingsruimte)
i.s.m. de dienst Cultuur
27 september 2015 tot 3 januari 2016
Opening: 25 september.
Foto’s door de studenten van de Mad faculty over de smaken van Hasselt.
• Opening: weekend van 27 september 2015
• Jeneverfeesten 17-18 oktober 2015: extra in de kijker via opname programma
• Filmfestival van de Smaak 13-14-15 november 2015: extra in de kijker via
opname programma
• Finissage waarbij ‘smaken’ hun beeld mee krijgen: januari 2016

Andere
Stadhuis 2018 (wegwijs)
8 januari tot begin februari
Plannen van het nieuwe stadhuis. 8 januari ontvangst personeel. Vanaf 10 januari: voor
het brede publiek.
Stedelijk zwembad/Kapermolen (wegwijs)
Begin februari.
Maquette, plannen nieuw zwembad en historische beelden van zwemmend Hasselt.
Modamske (alleen tweede deel Tuincafé)
28 februari tot en met 15 maart
Schilderijen van Modamske over WOI met gedichten van de Koninklijke Vereniging van
Limburgse Schrijvers.
Opening: vrijdag 27 februari.
Opbouw: 26 februari; Afbouw: 16 maart.
Beyonderground x Hasselt (spiegelzaal, voorstel onder voorbehoud praktische
uitwerking, de multimediatafel moet dan weg)
A Festival of Graphic Creativity
Outdoor 24 april tot 3 mei
Indoor 1+2 mei
Installatie van Kustaa Saksi, Inflatable Egg installation.
Foto’s Jos Aerts/Robrecht Leenders (Tuincafé)
14-15-16 oktober tot en met 8 november (voorlopig)
Ev. kinderactiviteit tijdens de herfstvakantie
Militair Hasselt in woord en beeld (Tuincafé)
23 november tot en met 10 januari 2016
Ons Elfde bestaat 10 jaar in 2015. Tentoonstelling over het Garnizoen in Hasselt met als
hoofdthema de militaire gebouwen en bezienswaardigheden in de stad.
KEIK
14 februari: Vuurpeloton in Hasselt (Karin De Greeve)
11 april: Jean-François Van der Eycken (1786-1875), bewonderaar van Napoleon. (Michel
Ilsen)
13 juni: Fotografenfamilie Blanckart (Jean Nicolaï)
12 september: Jeugdsentiment: verhalen over het oud Hasselts zwembad langs de
Willekensmolenstraat (Clem Reynders)
14 november: Portretten abdissen van Herkenrode (Marleen Martens)
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Hessels Ouër
26 april (Erfgoeddag, Erf!): Danny Van der Hauwaert
28 juni: Clem Reynders over het oud-zwembad en HZV?
27 september
29 november
Muscadet
April – juni maandelijks eerste zondag van de maand om 11 uur
Juli – Augustus wekelijks op zondag om 11 uur; 21 juli
September – november: eerste zondag van de maand om 11 uur
Rondleidingen Beiaard
Vanaf januari elke eerste zaterdag van de maand om 14 uur.
Jeneverfeesten, 17-18 oktober 2015
Ex-librisdag: 14 november 2015
Week van de Smaak: november 2015
Speculaasfeesten, 21 november 2015
Bekoorlijk
(Week van de vrijwilliger: 2015 28 februari tot en met 8 maart)

2016
Expo
De vijf dagen van Bamps: zie nota Jo Rombouts
6 februari tot en met 3 mei 2016. Opening 5 februari 2016.
Jeneveraffiches van 24 september 2016 tot 8 januari 2017. Opening 23 september
2016.
Kleurboel: zaterdag 17 september tot en met 6 november 2016. Opening: za 17/09
(onder voorbehoud akkoord Clavis).
Rikkidag: zondag 30 oktober 2016
Mini-expo
Pater Raskin
Tentoonstelling van KADOC
7 mei tot en met 19 juni:
Kermis tijdens de oorlog
Tentoonstelling van het stadsarchief
September
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