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Inleiding 
 
Heel wat Hasselaren en Zonhovenaren kennen de paalsteen en weten dat die verbonden is 
met een eeuwenoude ruzie over een heidegebied. Sommige inwoners kunnen zelf nog 
anekdotes vertellen over discussies tussen de beide gemeenten die ze zelf meemaakten. 
 
Maar waar die – vandaag verdwenen – achterdocht vandaan kwam en welke de redenen 
zijn voor het zo lang aanslepen van het conflict, dat is veel minder bekend. Met deze uitga-
ve van de KEIK willen we proberen hierin verandering te brengen.  
 
Bovendien brengen we op die manier ook een aantal onbekende erfgoedparels rond dit 
conflict onder de aandacht. Een aantal getuigen van de strijd tussen Hasselt en Zonhoven 
mag Het Stadsmus zelfs tot haar eigen collectie rekenen.  
 
Het hieronder beschreven verhaal beperkt zich tot de essentie van het conflict. Meer de-
tails, achtergrond en uitgebreide voetnoten zijn terug te vinden in een aparte publicatie. Hier 
beperken we ons tot een algemene bibliografie.  
 

1. De basis voor het conflict 
 
De buurgemeenten Hasselt en Zonhoven bestonden in hun Loonse en Luikse periode 
(11de-19de eeuw) uit gemeenschappen van mensen met eigen woonkernen (gehuchten), 
akkers en gemene gronden - gronden die de gemeenschap gezamenlijk gebruikte - rond 
een parochiekerk en dorpsplein.  
 
De Loonse grensaanduiding tussen deze gemeenten was niet altijd even duidelijk. In de 
meer vruchtbare gebieden van Haspengouw werden al vroeg duidelijke grenzen getrokken. 
De redenen hiervoor waren de aanwezigheid van oude domeingrenzen en de vruchtbaar-
heid en dus het economisch belang van die gebieden. Zij werden al heel snel verdeeld en 
belast.  
 
Voor de armere gronden van de Kempen gebeurde dat veel later. De leenheren beschouw-
den deze arme zandgronden immers als weinig waardevol. Ze verdelen en belasten was 
minder belangrijk. Grenzen trekken was er bovendien moeilijk omdat duidelijke herken-
ningspunten ontbraken. Dat leidde ertoe dat gemeenten aangrenzende gemene gronden 
deelden zonder concrete grensafspraken te maken. 
 
Maar door een groeiend bevolkingscijfer en een stijgende veestapel werd het belangrijk de 
exclusieve rechten te hebben op die gemene gronden, dus een expliciete grens te trekken 
ten opzichte van de andere gemeenten en te bepalen wat van wie was. En zo ontstonden 
grensconflicten, ook tussen Hasselt en Zonhoven.  
 
Zij voerden strijd om een aangrenzend heidegebied. Een eerste oorzaak daarvan was het 
economisch belang van dit gebied. De schapen 
die er graasden, leverden wol voor de Hasseltse 
lakennijverheid, melk, vlees en mest. Dat laatste 
was heel belangrijk om de zandgronden vrucht-
baar te maken. Bijen zorgden voor honing en de 
talrijk aanwezige vijvers leverden vis.  

 
 

Na het turfsteken werden de blokken turf opgestapeld om te 
kunnen drogen. Archief Erfgoed Lommel – 

www.erfgoedlommel.be 
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De Kempische heide was ook een belangrijk hennepteeltgebied. Hennep – vroeger ook 
vaak ‘kemp’ genoemd – werd in de middeleeuwen vooral gebruikt voor het maken van 
touw, teugels, kempolie, kleren, zeildoek – waarin de Zonhovenaren zeer bedreven waren – 
en kempstekken (om vuur en licht mee aan te maken). Bovendien was het gebied bij ge-
brek aan stookhout een belangrijk ontginningsgebied voor turf. Dat was tot de ontdekking 
van steenkool in Limburg in het begin van de 20ste eeuw dé brandstof.  
 
Naast het economische belang van het gebied voor haar bewoners, moet ook de ingewik-
kelde politieke situatie in rekening worden gebracht. Hasselt behoorde achtereenvolgens tot 
het graafschap Loon en het prinsbisdom Luik. Zonhoven was deel van de heerlijkheid Vo-
gelzang, die op haar beurt ook bij Luik hoorde. Luik behoorde op haar beurt tot het Duitse 
Rijk.  
 
Zowel de Loonse graven, de prins-bisschoppen als heren van Vogelzang of de abdissen 
van Herkenrode trachten hun belangen in dit gebied te verzekeren. De heerlijkheid Vogel-
zang bewoog hemel en aarde om zoveel mogelijk macht naar zich toe te trekken. Zij be-
schouwden zichzelf als ‘vrijheer’, d.w.z. een gelijke van de prins-bisschop, en streefden er-
naar een vrije baronie te worden.  

 
Loon en Luik. Ontwerp Marc Willems.  

 
 
Hasselt had daarenboven door haar uiterlijk als (hoofd)stad en haar sociaaleconomische 
structuur een (groei)mentaliteit die afstak tegenover de omliggende dorpen, waaronder 
Zonhoven. Ook dat zal de strijd aangewakkerd hebben.  
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2. Tot hier en terug 
 

2.1. Een vage grens 
 
Op 23 augustus 1330 schonk graaf Lodewijk IV van Loon aan Hasselt een heidegebied, de 
‘Kempensche heijde’ genoemd, van ca. 1.600 bunder (ongeveer 1.700 ha) tussen Hasselt 
en Zonhoven. De schenking bepaalde een (nogal vage) grens tot waar men gewoon was 
de beesten te laten grazen. In feite behelsde dit een gebied dat besloten ligt tussen de hui-
dige grens Hasselt-Kuringen, de Beverzakstraat, de Ballewijers, de grens met Houthalen 
(Holsteen – Hulsken), Wagemanskeel tot aan Bokrijk. 
 
Volgens de stad Hasselt liep die grens vanaf de Kuylen van “Curingen” opgaende langhs 
die grachten van “Beverick” ende die andere grachten van Zonhoven, tot op sekere 
“Tommen”, “Berghen” ende “Haeghdoren”, ende voorts een “Hulsken” staende daer tegen, 
d’een van den andere en gaende, also voorts in Wagemans Kuylen. De gemeente Zonho-
ven echter tekende de grens meer naar het zuiden aan de vijvers van “Screynbeeck” ende 
tot “Bockrack” toe. 
 
Volgens de Zonhovense historicus Melis was het de heer van Vogelzang Jan van Autel die 
de kat de bel aan bond door bij zijn aantreden in 1457 te willen weten tot waar zijn gebied 
nu precies liep en zo het betwiste gebied leerde kennen. Om het in handen te krijgen liet hij 
Zonhovense veehouders hun dieren het gebied in drijven. Maar de Hasseltse veehouders 
hadden dit opgemerkt en deden die dag hetzelfde. Volgens Melis ontstond er een woedend 
handgemeen en vloeide er veel bloed. De strijd was begonnen.  
 

2.2. Een eerste rechtszaak 
 
Dit incident leidde tot een eerste rechtszaak. De Leenzaal van Kuringen, het Loonse hoog-
gerechtshof, besliste op 9 april 1481 bij gebrek aan afdoende bewijsstukken van beide par-
tijen dat het gebied in twee delen werd verdeeld door het plaatsen van voorlopige grenspa-
len. Zo kreeg ieder een stuk heide. De heer van Vogelzang was het niet eens met die be-
slissing. Zijn drossaard Filip Vandermeulen liet in 1484 een Hasselaar arresteren op de hei-
de en gevangen zetten in het kasteel van Vogelzang.  
 
Hasselt trok als reactie op 30 oktober 1484 naar het tribunaal van de XXII, een hoogge-
rechtshof in Luik. Dat veroordeelde Vogelzang tot vrijlating van de gevangene. De Leenzaal 
van Kuringen bevestigde op 12 juni 1487: Zonhoven moest 1.000 Rijnsgulden betalen, de 
heide werd toegewezen aan Hasselt en de grens zoals ze oorspronkelijk door Hasselt ge-
trokken was, werd behouden Deze uitspraak was de aanleiding tot nieuw geweld, onwettige 
arrestaties, beledigingen, veeverdrijving, grenspaalverplaatsingen, enz. Latere rechtspraak 
zou vaak terugvallen op deze beslissing en zo Hasselt in haar gelijk stellen. 
 
Ook in de daaropvolgende eeuwen bleven de gemeenten hun dispuut uitvechten voor di-
verse gerechtsinstanties. Ondertussen was de stad Hasselt begonnen met de verkoop van 
heidepercelen aan particulieren om zich er te vestigen. Ook nam Hasselt vee van Zonhove-
naren in beslag en arresteerde ze geregeld Zonhovense heimaaiers. Zonhoven deed het-
zelfde met Hasseltse overtreders. 
 
De oudste gekende kaart van het conflictgebied is een figuratieve perkamenten kaart uit 
1549 die bewaard wordt in het Rijksarchief van Luik. Ze werd waarschijnlijk gemaakt omdat 
de prins-bisschop van Luik een zicht wilde krijgen op het gebied dat toen al bijna honderd 
jaar conflict veroorzaakte. Ook nam de prins-bisschop herhaaldelijk Hasselt onder zijn be-
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scherming (sauvegarde) en probeerde hij het conflict op te lossen door de aanstelling van 
commissarissen.  
 
Een belangrijke conflictepisode ontstond toen de heer van Vogelzang in 1554 Hasselaar 
Antoon Hauben (Hubens), die in het betwiste gebied bij de Wagemans Kuyle (ook 
‘Wagemans Keele’ genoemd) aan het werk was, liet arresteren en opsluiten in Vogelzang. 
Vrijlatingsbevelen van de Leenzaal van Kuringen en de Luikse XXII (1555) legde Joris van 
Autel naast zich neer. Hij probeerde zelfs te vergeefs de arresten te laten vernietigen bij de 
keizerlijke rechtbank van Spiers (22 juni 1569). Hauben stierf uiteindelijk in zijn cel. Cathari-
na van Bronckhorst, weduwe van Autel, werd in 1578 verplicht een stenen boetekruis op te 
richten op de plaats waar Hauben werd gearresteerd. Het stenen kruis dat zich vandaag 
aan de kerk van Zonhoven bevindt, is waarschijnlijk dat boetekruis.  
 

2.3. Paalstenen 
 
In de laatste decennia van de 16de en de eerste helft van de 17de eeuw verdween het con-
flict, mede als gevolg van de Tachtigjarige Oorlog en de Contrareformatie, naar de achter-
grond. Daarna laaide de ruzie weer op door toedoen van de Vogelzangse baron Ferdinand 
van In- en Kniphausen. Hij wilde met een reeks processen het recht van de Zonhovenaren 
om het heidegebied te gebruiken bewijzen. Daarom lieten de Zonhovenaren in mei 1660 
een – vandaag onvindbare – kaart over het betwiste gebied maken door de landmeters Pie-
ter Hubrechts en Christiaan Fransen. 
 
Een andere belangrijke aanleiding voor het oplaaien van het conflict was het werk dat Jong-
hen, lid van de Hasseltse minderbroeders, in 1660 uitbracht over de Onze-Lieve-Vrouw van 
Hasselt (Marianum Hasseletum). Op bladzijde 16 schreef hij, mogelijks onder invloed van 
de heer van Vogelzang, dat in 1484 op de Zonhovense heide een gewapend treffen had 
plaats gevonden. Dit schoot de Hasselaren in het verkeerde keelgat, het ging immers om 
Hasselts eigendom!  

L.L.C., s.l., 1661/1666 (158 x 188 cm). Het Stadsmus Hasselt, inv. nr. 1979.0109.00.  
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Het stadsbestuur plaatste het werkje op de Hasseltse index. Alle bestaande exemplaren 
moesten ingeleverd worden op het stadhuis. In een nieuwe versie van 4 november 1660 
werd de plaatsbepaling gewijzigd in niet verre van Hasselt.  
 
Het betwiste heidegebied werd in 1661 afgebeeld door een anonieme landmeter-schilder. 
Het schilderij, gebaseerd op de figuratieve kaart uit 1549 en vandaag de dag bewaard door 
Het Stadsmus, werd waarschijnlijk gemaakt in opdracht van het stadsbestuur, dat met dit 
schilderij haar eigendom over het betwiste heidegebied wilde bewijzen. Dat was nodig na 
de actie van de baron van Vogelzang en de publicatie van minderbroeder Jonghen.  
 
Ondertussen hadden ook opnieuw schermutselingen plaats gevonden. Zo werd opnieuw 
vee van Zonhovenaren in beslag genomen door de stad Hasselt. De prins-bisschop Maxi-
miliaan-Hendrik van Beieren (1650-1688) greep in door grenspalen te laten plaatsen. Op 18 
oktober 1666 plantte de Hasseltse magistraat Bernard Depresseux in het bijzijn van de 
Hasseltse burgemeesters en op bevel van de prins-bisschop vier zware arduinen grenspa-
len: aan de ‘Kuylen van Curinghen’, aan de ‘Beversack’ of ‘Beverack’, kort bij de Molen-
schans en op het einde van de grachten van ‘Sonhoven’. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paalsteen Bokrijk. FraJa, Koninklijke Hasseltse Fotoclub. 

  
 
De Zonhovenaren weigerden deze oplossing te aanvaarden. In het daaropvolgende jaar al 
werden palen vernield, uitgetrokken en achterover geduwd. Ook gingen ze door met turf te 
steken en hun vee in de heide te laten grazen. Die beesten werden dan weer door Hassela-
ren in beslag genomen en processen-verbaal werden opgesteld.  
 
In 1697 liet Hasselt in opdracht van de prins-bisschop door landmeter Matthias Putzeys het 
rechtsgebied van de stad vastleggen op kaart. Die nog steeds onvindbare kaart werd in de 
18de eeuw meermaals als voorbeeld gebruikt bij het opmaken van kaarten van het conflict-
gebied.  
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2.4 Tot in Wetzlar 
 
Ook in de 18de eeuw ging het trek- en duwwerk verder. Ondertussen was de stad Hasselt 
opnieuw bezig met het verkopen van stukken heidegrond aan particulieren die er zich ves-
tigden.2 De verkoop zette een groep van ongeveer 600 gewapende Zonhovenaren er op 30 
juni 1761 toe aan alles wat ze in die heide tegen kwamen te vernielen. Hasselt spande een 
rechtszaak in bij de XXII, het Officiaal te Luik (een kerkelijke rechtbank) en uiteindelijk bij de 
hoogst mogelijke rechtbank in het Duitse Rijk, de keizerlijke rechtbank van Wetzlar.  
 
Voor dit monsterproces maakte landmeter Van Horen in 1762 in opdracht van de gemeente 
Zonhoven een figuratieve kaart van het conflictgebied. Hasselt liet om haar eisen te onders-
teunen in 1762 een historiek drukken over het conflict Analyse ou sommaire des pièces 
probatoires qui fait voir dans la dernière évidence, que la bruyère, située entre Hasselt et 
Zonhoven appartient notoirement à la dite ville, et que les limites de cette bruyère, sont pa-
reillement de notoriété publique. In de inleiding van het werk werd het gewelddadige gedrag 
van de Zonhovenaren tijdens de aanval van 1761 vergeleken met dat van Indianen en Tar-
taren. De reactie van de justitie daarop was volgens het drukwerk zwaar onvoldoende ge-
weest. Daarom wilde men aan de hand van dit werk de rechtvaardige aanspraak van Has-
selt op de heide aantonen. 
 
In het werk vergelijkt men de eigen bewijsstukken ook met die van Zonhoven: niets dan 
overvloed, kracht, licht enerzijds; schaarste, zwakte en duisternis anderzijds. De weinige 
stukken die Zonhoven produceerde worden volgens het werk vooral gekenmerkt door ijdel-
heid eerder dan door kwaliteitsvolle inhoud. Aan deze analyse werd een figuratieve kaart 
toegevoegd. Het is een kopie van de kaart van landmeter Putzeys uit 1697, die aangepast 
werd door landmeter Deplay. Deze kaart verwoordt het standpunt van de gemeente Has-
selt. Dat bewijst ook de aanduiding ‘gemeenteheide van Hasselt’. Hasselt ligt helemaal links 
op de kaart. De rode lijn markeert volgens de bijhorende legende de grens van de Hasselt-
se heide die loopt langs de grachten van ‘Beverick’. Langs de rode lijn verwijzen de letters 
A-D naar de vier grenspalen zoals geplaatst door de prins-bisschop in 1666. 

Voorpagina Analyse en figuratieve kaart Putzeys. Het Stadsmus, inv.nr. SM 2051. 
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De delen in geel, toevoegingen aan de originele kaart van Putzeys, zijn de heidedelen die 
de stad Hasselt verkocht op 18 februari 1761 en die verwoest werden door inwoners van 
Zonhoven in juni 1761. Op de kaart zijn ze aangeduid als heritages en question locus de-
vastata, liggend tegen het bos van Cox. Merk links boven de schuttersboom op aan het be-
gin van de aan te leggen weg naar Nederland (’s-Hertogenbosch).3 
 
Zonhoven reageerde in 1765 met haar eigen versie van het conflict: Pro memoria in causa 
Sonhoven contra Hasselt cum adjunctis. Hierbij zat ook een kaart (zie afbeelding) van de 
hand van landmeter J.F. Berden, een kopie van de figuratieve kaart van J.J. Van Horen uit 
1762. Deze kaart wordt bewaard door Het Stadsmus. Opvallend is hoe Zonhoven veel cen-
traler op deze kaart wordt geplaatst. De andere gegevens worden van daaruit uitgezet op 
de kaart. De betwiste heide is bruin ingekleurd. In groen staan de weiden van een aantal 
Zonhovense boerderijen aangegeven. Daar rond zijn Zolder, Houthalen, Diepenbeek, Has-
selt en het domein Bokrijk aangeduid. In de vier hoeken staan Latijnse teksten die uitleg 
geven bij de kaart.4 

J.F. BERDEN, s.l., 19/01/1765 (54 x 41 cm) Het Stadsmus Hasselt, inv. nr. 2009.0094.00. 
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Een uitspraak in dit enorme proces te Wetzlar kwam er in juli 1768: de invrijheidstelling voor 
de Zonhovense gevangenen werd ingetrokken en Hasselt werd aangesteld als eigenaar 
van de heide. Ook later deed de rechtbank van Wetzlar nog uitspraken na klachten en ac-
ties van beide partijen. Zonhoven liet onder andere in 1777 een nieuwe Latijnse samenvat-
ting drukken van het hele gebeuren, waarschijnlijk om haar aanspraak voor de rechtbank 
van Wetzlar kracht bij te zetten. Het prinsbisdom liet in 1785 zelf nog een figuratieve kaart 
met Latijnse legende maken van het conflictgebied. Deze gedetailleerde kaart in kleur werd 
opgesteld door de landmeters C. Le Comte en Le Comte fils en wordt vandaag bewaard in 
het Rijksarchief van Luik.5 
 
Uiteindelijk zou dit proces 50.000 gulden kosten en een dossierstapel van bijna 15 kilogram 
opleveren.  
 

2.5 Naar een einde na vijf eeuwen strijd 
 
Onder het Franse bewind, dat een grote rationalisatie wilde doorvoeren in de Loons-Luikse 
wirwar, probeerde de partijen een minnelijke schikking te bereiken. Volgens sommige litera-
tuur werd in 1811 het grensconflict geregeld en de eigendom verdeeld.6 Het jaar 1811 werd 
waarschijnlijk als datum aangenomen omdat op dat moment het Franse bewind startte met 
de uitbouw van een modern kadaster.  
 
In de dossiers van afpaling van het Kadaster, die bewaard worden in het Rijksarchief van 
Hasselt, bevindt zich in het dossier van Zonhoven een proces-verbaal van afpaling van 
Zonhoven en de verdeling in secties uit 1812. Hieruit blijkt: de burgemeester en aanwijzers 
van Zonhoven en Hasselt waren niet akkoord over de gemeenschappelijke grens van hun 
grondgebied.  
 
Een jaar later (28 september 1813) vaardigde het Franse bewind een besluit uit dat een re-
geling trof: de administratieve grens tussen de gemeenten liep vanaf Hulsken via de grens 
van het domein Bokrijk, dan langs de weg Bokrijk-Zonhoven en zo langs de grachten 
(parallel aan de Slangbeek) tot aan de grenspaal in Kuringen. Het besluit eindigt met de 
afkondiging dat door deze afpaling er een einde komt aan de betwisting en dat iedereen 
zich hieraan te houden heeft.  
 
In 1822 verkocht Hasselt nog een stuk heidegrond aan Zonhoven en werd de eigendoms-
grens (parallel aan de huidige Zavelvennestraat) vastgelegd. Deze regeling betekende het 
definitieve einde van de heidetwist tussen Zonhoven en Hasselt. Een vreemd gevolg van 
deze overeenkomst is dat het vliegveld van Kiewit - het oudste van België, dat ontstond in 
1910 - op grondgebied van Hasselt ligt maar juridisch gezien eigendom is van Zonhoven.  
 

* * * 
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Voetnoten 
 
1 De vierde paalsteen stond op de plek waar vandaag de Elsbergweg samenkomt met 

de Molenweg. Briefwisseling met Marc Willems, 25/03/2011. Vandaag staat enkel de 
paalsteen in Kuringen nog op zijn originele plaats. Twee andere paalstenen bevinden 
zich aan de kerk van Zonhoven en in het domein van Bokrijk. 

2 Het verkopen van gemene gronden gebeurde in die tijd vaak omdat gemeenten virtu-
eel failliet waren na de Spaanse en Oostenrijkse Successieoorlogen. Ook wilde de 
stad met de verkoop van deze gronden aan Hasselaren ook haar invloed op het hei-
degebied versterken. De verkochte stukken werden afgebeeld op kaarten van de 
hand van landmeter P. Van Paeschen. Van deze kaarten worden twee exemplaren 
bewaard in het Rijksarchief van Hasselt.  

3 DEPLAY, Copie de la carte des limites de Hasselt en de Zonhoven..., 1762, Hasselt 
(37 x 55 cm) Het Stadsmus Hasselt.  

4 J.F. BERDEN, s.l., 19/01/1765 (54 x 41 cm) Het Stadsmus Hasselt.  
5 C. LE COMTE - LE COMTE fils, Mappa Figurativa et Geometrica, 1785, s.l. (74 x 144 

cm) Rijksarchief Luik.  
6 Stukken uit het gemeentearchief van Zonhoven spreken dit tegen. Brieven van de 

Zonhovense burgemeester Paulz uit 1812 bevestigen bijvoorbeeld dat het conflict in 
1811 nog niet geregeld was. RAH, Gemeentearchief Zonhoven, nr. 175, Stukken be-
treffende de twist met Hasselt, 1802-1820. Ook in de gemeentebestuurverslagen van 
de stad Hasselt is in het najaar 1810, heel 1811 en het voorjaar 1812 niets te vinden 
van deze regeling.  

 

Bronnen 
 
Hasselt, Het Stadsmus (HSM) 

Kaarten- en schilderijencollectie 
 
Hasselt, Rijksarchief Hasselt (RAH) 

Gemeente Zonhoven 
Familiearchieven 
Kaarten- en plannenarchief  
Kadaster - dossiers van afpaling 
Oud Archief stad Hasselt  
Oud Notariaat 
Schepenbank Hasselt 
19de-eeuws Archief stad Hasselt 
 

Luik, Rijksarchief (RAL) 
Kaarten- en plannenarchief 
Keizerlijke rechtbank van Wetzlar 
Raad der XXII 

 
Hasselt, Stadsarchief (HAS) 

Stadsarchief 19de eeuw 
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Overzicht Kunst in de Kijker 2000-2005: 
(nog steeds te verkrijgen aan de museumbalie!) 
 
2000: 90. Schilderij “Portret van Dr. L. Willems” (1822-1907), 1878, Godfried Guffens (1823-1901); 91. Maquette tweedekker Farman Type III, 
1985; 92. Zespuntige “Ster” van de Roode Roos, 1627; 93. Litho “Gezicht op de Leopoldplaats”, ca. 1860, C. J. Hoolans; 94. “Analemmatische 
zonnewijzer” in de museumtuin, 2000; 95. Portret van Ridder Guillaume de Corswarem (1799-1884); 96. Pastel “Portret van mevrouw Leynen 
(1842-1920)”, 1919, G.J. Wallaert (1889-1954); 97. Keramieken sierschotel “Irissen”, ca. 1896-1905. 98. Banier “Société Royale de Musique et 
de Rhétorique”, 1858.  
 
2001: 99. Hasselts zilver: aanwinsten 1996-2000; 100. Schilderij “Stadspanorama van Hasselt”, 1915, Jos. Damien (1879-1973); 101. 
Uithangteken “Tabakskarot”; 102. Karikatuurtekeningen “10 Hasseltse figuren”, Stef Vanstiphout (1931-1995). 103. Sporttrofeeën 11e 
Linieregiment: “Coupe du Roi Albert” & “Coupe Prince Léopold” (2); 104. Affiche “Ville de Hasselt, 1882, programme des fêtes qui auront lieu à 
l’occasion de la kermesse...”, 1882; 105. Staande klok met uurwerk, 1761, Joannes Augustinus (ca. 1735-1790), Hasselt; 106. Schilderij 
“Overhandiging van het vrijheidscharter door Graaf Arnold IV van Loon aan de stad Hasselt”, 1846, Godfried Guffens (1823-1901); 107. Affiche 
“KEMPO - bronnen en limonaden”, Druk. E. Roose, Hasselt. 
 
2002: 108. Zes wandkleden over “Het Sacrament van Mirakel van Herkenrode”, 1917, Jos. Damien (1879-1973); 109. Portretten van de vier 
abdissen van Herkenrode: “ Twee eeuwen, twee werelden”; 110. Restauratieverslag “Rederijkerskraag De Roode Roos”; 111. Keramische vaas 
“Ros Beiaard en de Vier Heemskinderen”, Simonne Reynders(1924); 112. Keramische vaas in lusterglazuur, Céramiques Décoratives de 
Hasselt (1895-1954); 113. Ontwerptekening tegelpaneel ‘Tuin met vrouw’; 114. Jaarkalender Ceysens-Roose, 1912; 115. Affiche 
‘Landbouwdagen 1900’; 116. Schilderij ‘Vlaggen’, Jac. Leduc (°1921); 
 
2003: 117. Sculptuur ‘Icarus’, Robert Vandereycken (°1933); 118. Het Hasselts muzikaal verleden van 1910-1960; 2 luxepartituren, Albert 
Lefebvre (1886-1953); 119. Affiche “Langemansbier”, P. Bamps (1862-1932), M. Ceysens (1833-1927) en F. Roose (1843-1913); 120. 
Vloertegels van de Herkenrodeabdij, 2 tegelpanelen en majolicategels; 121.  kopergravure ‘Exlibris familie Weytens’; 122. Schilderij ‘Gordon-
Bennet’, 1924, Paul Hermans (1898-1972); 123. Henri Van Straten (1892-?), lino’s en litho’s; 124. Schilderijen ‘Geboortehuis’ & ‘Gezicht op 
Romboutstoren van Mechelen’, Guillaume Ballewijns (1875-1944); 125. Uithangteken ‘In Sint-Lambertus’, 1801;  
 
2004: 126. De kraag van de Hasseltse boogschutters; 127. Schilderij ‘Grote Capucienenstraat’, Clement Van Campenhout (1921-1997), 1961; 
128. Prent ‘Gezicht op de Boulevard met links de gevangenis’, Charles Jooseph Hoolans (1814-?); 129. Offerandeschotel met in reliëf 7 
(keizers)hoofden, 17e eeuw; 130. Affiche van het eerste Nederlands Eucharistisch Congres, Hasselt, 1904, Leo Jaminé (1854-1921); 131. Zes 
schilderijen uit de cyclus van het H. Sacrament van Mirakel bewaard in Herkenrode; 132. Alambiek afkomstig uit Staatlaboratorium in 
Guffenslaan in Hasselt, E. Adnet, Parijs; 133. Gedenkpenning “150 jaar Koninklijk Atheneum Hasselt”, Luc Verlee (°1939), 1994, 1994; 134. 
Schilderij ‘Hubert Leijnen (1909-1997), hoofdredacteur van HBvL van 1929 tot 1976’, Eugène Polus, 1951.  
 
2005: 135. Ontwerptekening voor tegelpaneel ‘Tuin met pauw en zwaan’, Manufacture de Céramiques Décoratives de Hasselt (1895-1954); 
136. Beeld van de Roode Roos; uitgave in beperkte oplage t.g.v. inhuldiging monument op de Schiervellaan Hasselt, Gerard Moonen (° 1953). 
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Overzicht Kunst en Erfgoed in de Kijker: 
(eveneens te verkrijgen aan de museumbalie) 
 
2005: 1. De archeologische vondsten van Herkenrode in Het Stadsmus. 
 
2006: 2. Jos Damiens wandschilderingen voor het gouvernement te Hasselt (1908-1910); 3. De Kiosk en het muziekleven in Hasselt in de 19e 
eeuw; 4. De kapel van Spalbeek, 5. De handboog: van verdedigingswapen tot Olympische discipline; 6. Menukaarten. 
 
2007: 7. Stad in groei. Hasselt in de 19e eeuw; 8. De oorsprong van onze kapellen; 9. Een Hasselts bedevaartvaantje uit de 17e eeuw; 10. 
Processievaandel van de Hasseltse Broederschap van het Heilig Sacrament. 
 
2008: 11. Ets ‘Het Offer’, Jan Toorop (1858-1928); 12. Vaas in lusterglazuur, Manufacture de Céramiques Décoratives de Hasselt (1895-1954); 
13. 2 zilveren kandelaars, resultaten van een onderzoek; 14. Handschrift van de Roode Roos 18de-19de eeuw; 15. Spaanse toreadors, 
Romeinse ruïnes en kamelen aan de oevers van de Zwarte Zee. De exotische reizen van een Hasseltse burger tijdens de Belle Epoque. 
 
2009: 16. Thomas Morren schildert de familie Van Elsrack.; 17. Een zeldzame skeletklok van Joannes Michael Gaspard Geraets (1791-1859); 
18. Geen KEIK verschenen!; 19.  Archeologische opgravingen van het bonnefantenklooster in Hasselt; 20. Pierre Cox (1915-1974) en het 
hellenisme.  
 
2010: 21. 1910: tsaar Ferdinand van Bulgarije vliegt boven Kiewit; 22. De zuidkant van de Grote Markt; 23. De Virga Jesse in Het Stadsmus: 
iconografie & cultusrelicten; 24. De Heecrabbers, kroniek van een kunstkring; 25. De collectie van Pasquasy, devotie– en doodsprentjes; 26. De 
kunst van het monumentale bouwen en het achteloos vernielen. 
 
2011: 27. Medailles, De Koloniale Dagen, 1952; 28. Hasselt aan zee. Een eeuw marineschilderkunst. 
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