Campendeck
Draagbaar harmonium
Uitvinding en ontwerp Clement Van Campenhout (1921-1997)
& Raf Deckers (°1938), uitvoering door Mark Nagels
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Inventarisnummer 1989.0044.00
Schenking Mark Nagels, 1989

Clement Van Campenhout (1921-1997)
Clement werd geboren op 26 augustus 1921 in Sint-Lambrechts-Herk, ook de geboorteplaats van zijn moeder. Zijn vader was afkomstig van Grimbergen.
Hij huwde in 1948 met Mieke Huybrechts en kreeg met haar twee dochters Bea (19512011) en Marina (°1954).
Hij studeerde aan de Academie te Hasselt onder Lucien Nolens en Charles Wellens en verwierf de diploma's tot het geven van tekenonderwijs voor alle onderwijsnetten, in beide
landstalen. Zijn hogere studies deed hij aan het Nationaal Hoger Instituut voor Toegepaste
Kunsten en Architectuur in Ter Kameren (glas in lood) en in de Academie Sint-JansMolenbeek (levend model). In 1960 werd hij laureaat van het Hoger Instituut voor Schone
Kunsten van Antwerpen als Master in de Grafische Kunsten. In 1946 werd hij benoemd als
leraar tekenen aan het Atheneum en de Academie voor Schone Kunsten in Hasselt.
Zijn eerste werken stelde hij tentoon in 1946 in zaal ‘Onder de Toren’ in Hasselt samen met
de andere jongeren van Pro Arte. Later volgden nog vele groepstentoonstellingen onder
meer in Hasselt, Tongeren, Brugge, Sint-Truiden en Lummen.
Clement overleed al 15 jaar geleden maar is onmogelijk te vergeten. Generaties Hasselaren hebben van hem les gekregen in het atheneum of de academie. Iedereen kende hem
als de ware artistieke duizendpoot met ongebreidelde inzet. Behalve zijn zeer inventieve en
vernieuwende wijze van lesgeven zullen velen zich hem herinneren door o.a.:
•

•
•
•

•
•
•
•

•

•

De oprichter van verschillende carnavalgroepen. De groepen vielen op verschillende
carnavalstoeten bijna altijd in de prijzen die hij dan gebruikte voor leerrijke studiereizen.
Zijn eigenzinnige manier om de jeugd - ludiek en artistiek - te boeien en creativiteit te
laten verwerven.
Als gids en reisleider, vooral Praag en Italië (Siena), maar ook Spanje had zijn voorkeur.
Blaadjes uit zijn schetsboek, of bierkaartjes met portretten en karikaturen vindt men
op de meest onverwachte plaatsen. In Riemst, Kuringen, Godsheide, de Kleine Hal,
maar ook in Praag en Siena.
Als voordrachtgever: hij deed talrijke lezingen met diavoorstellingen voor culturele verenigingen, o.a. "Romaanse Kunst in Limburg".
Hij was de eerste die het vak kunstgeschiedenis aan de Stedelijk Academie te Hasselt
gaf.
Hij sprak vlot Spaans en Italiaans, en begon als eerste in Hasselt op woensdagnamiddag in het atheneum Spaanse les te geven.
Als geschenk aan koning Boudewijn bij zijn eerste bezoek aan Limburg, werd door
Clement een boek samengesteld met tekeningen van zijn
leerlingen gemaakt in het toen
pas opgestarte Bokrijk.
Hij was een zeer gewaardeerde
landschapsschilder met een
vlotte impressionistische toets.
Zo legde hij als visionair vele
intussen verdwenen schilderachtige plaatsen in Hasselt en
Limburg vast.
Hij schilderde verschillende
prachtige ‘trompe-l’oeils’.
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•

•

•

Als een zeer veelzijdig kunstenaar beheerste hij veel technieken. Er zijn etsen, linosneden, aquarellen, pentekeningen, glasramen en zelfs architecturale constructies
van zijn hand.
Als leraar wetenschappelijk tekenen en beschrijvende meetkunde aan het atheneum
had hij duidelijk een zwak voor wiskundige problemen. Hij bedacht tientallen (al dan
niet honderden) denkspelletjes, tekenkundige raadseltjes waar nu nog velen een
avondje mee zoet zouden zijn.
Hij was ook een groot muziekliefhebber die graag onmogelijke problemen oploste en
in die hoedanigheid Raf Deckers tegenkwam.

Raf Deckers (°21/06/1938)
Raf Deckers is afkomstig uit Overpelt
en als musicus begenadigd met het
befaamde (en wat mysterieuze)
‘absoluut gehoor’. O.a. hierdoor kan
hij moeiteloos eens gehoorde melodieën/deuntjes ‘naspelen’. Onmiddellijk na de oorlogsjaren in 1946 startte
hij met zijn muziekopleiding piano,
klarinet en viool aan de Brusselse
academies van Woluwe, Etterbeek,
Molenbeek en Anderlecht. Aansluitend studeerde hij harmonieleer, orgel
en improvisatie bij Jean Absil (18931974). Diezelfde Absil werd directeur
van de toenmalige Academie van Etterbeek waar Raf hem ontmoette (in die tijd werd het
theorievak harmonieleer steeds exclusief onderwezen door de academiedirecteur). Vanaf
1956 studeerde hij aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel waar hij 7 diploma’s behaalde (vroeger de zogenaamde 1ste prijzen): notenleer, geschreven harmonie, piano,
praktische harmonie, contrapunt, kamermuziek en fuga.
Hij genoot een rijke loopbaan: hij was organist van de Sint-Quintinuskathedraal (19581964), medewerker Radio 2 – Omroep Limburg (populair programma ‘Met Raf aan de vleugel’, muziekkeuze (programmator) voor de programma’s ‘Te bed of niet te bed’ en ‘Bij Bach
op de koffie’ (1959-1985). Aan ons Conservatorium (samen met de Academie van Genk)
was hij tenslotte als pianoleraar verbonden (1961-2000). Hij is een zeer verdienstelijk componist met o.a. een 2de prijs in de compositiewedstrijd Les Jeunesses Musicales, hij
schreef de musical Francesco furioso voor het Mechels Miniatuur Theater (MMT) met maar
liefst 150 uitvoeringen. Uiteraard schreef hij veel pianomuziek maar ook een 300-tal chansons, kamermuziek en veel bewerkingen voor allerlei genres. Raf concerteerde als pianist/
organist in binnen- en buitenland. Hij nam heel recent (2012) de cd Aubade voor pianosolo
op.
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De ‘Campendeck’
Nu we weten wie Raf Deckers is, wat hij studeerde, wat hij zoal met zijn vakmanschap als
bekwaam musicus deed, begrijpen we dat hij
zich tot een medewerking aan ‘buitengewone’
initiatieven zoals de Campendeck liet verleiden!
Het principe is eigenlijk heel eenvoudig: een
klavier ontwerpen waarop men met eenzelfde
vingerzetting in alle toonaarden kan spelen, zowel de grote als de relatieven of kleine toonaarden (majeur/mineur). Het speciale aan dit klavier is dat al de 12 (halve) tonen binnen één
octaaf gewoon symmetrisch langs mekaar liggen en niet zoals bij het ‘klassieke’ klavier witzwart-wit-zwart-wit-wit-zwart-wit-zwart-witzwart-wit (en terug) wit enzN
Bij het zien van zulk klavier is de doorsnee muzikant dus gedesoriënteerd daar de muzikant
pianist/organist zo vertrouwd is met het beeld
van de opeenvolging van de witte en zwarte
toetsen.
Het instrument dat het museum bezit is een soort draagbaar harmonium of orgeltje door
Marc Nagels gebouwd in de jaren 1970. Dit is ook de periode waarin Philips Hasselt volop
de toen zeer gekende Philicorda’s bouwde, instrumenten die toen massaal werden bijgeplaatst in de kerken als aanvulling (vaak en spijtig ook ter vervanging) van het gewone kerkof pijporgel. Reden was o.a. dat de Latijnse liturgie werd omgezet naar een Nederlandse en
een heel nieuw repertorium aan kerkliturgie tot stand kwam, met o.a. Ignace De Sutter maar
ook onze Hasseltse Paul Schollaert als liedcomponisten. Raf vertelde me dat destijds ook
een Campendeck werd gebouwd met een gewone buffet- of rechte piano. Deze getransformeerde piano zat complex in mekaar vermits men vertrok van de gewone piano waaraan
gesleuteld werd, nl. door in alle 7 ½ octaven (circa 88 toetsen) zoveel zwarte toetsen bij te
plaatsen. Een hele onderneming want alle toetsen moeten een eigen demper hebben die
centraal bediend wordt door het linker con sordino pedaal maar ook een rechter pedaal
waarmee de dempers van de snaren loskomen om ze te laten klinken.
We beschikken over enkel interessante documenten, foto’s, krantenknipsels en een dvd
met een aflevering van het destijds erg gekende zaterdagavond TV-programma Echo (6
september 1969) met interviewer Bob Van Bael. Beide kunstenaars Clement Van Campenhout en Raf Deckers zijn aan het woord terwijl Raf de Campendeck (dus de echte pianoversie) bespeelt. Hieronder een beschrijving zoals neergeschreven door beide bedenkers:
“Nieuwe dispositie voor alle klavierinstrumenten: het drie toetsenrijen klavier”
“De piano als dusdanig blijft onveranderd alleen de stand van de toetsen wordt gewijzigd.
De hedendaagse schikking is gebaseerd op de toonaard do re mi fa sol la si do. Deze noten
volgen mekaar op met hele en halve tonen. Een octaaf bestaat uit 7 noten met daaraan verbonden 12 halve tonen. Bij een stelsel van 6 noten is het dus mogelijk de toonhoogte tussen elke witte noot en tussen elke zwarte noot, op een hele toon te brengen. Het verschil
tussen witte noot en gelijkbenoemde zwarte noot bedraagt een halve toon. De toonaarden
blijven aldus behouden alleen de opeenvolging van de noten wordt gewijzigd bijv. na mi
komt mi# met als toonhoogte fa.
Om redenen van bespeelbaarheid is een eerste rij toetsen bijgevoegd die iets lager gelegen
is. Deze rij toetsen komt overeen met de rij zwarte toetsen en wordt vooral bespeeld door
de duim. Elke zwarte noot kan dus op 2 plaatsen aangeslagen worden.
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Het notenschrift bij zulk een
klavier heeft een notenbalk
met 6 evenwijdige, horizontale
lijnen. De noten op de lijnen
komen overeen met de zwarte
toetsen en de noten tussen de
lijnen komen overeen met de
witte toetsen. De toonhoogte
wordt aangeduid bij middel van
herkenningstekens zowel op
de notenbalk als op de overeenkomstige
toetsen
(eventueel in kleur op de
toets).
Dit systeem werd ontworpen
door Van Campenhout Clement en aangepast door Raf
Deckers. Dit systeem biedt volgende voordelen:
kruisen, bemols en herstellingstekens worden overbodig
voor het uitvoeren van toonladders en gebroken akkoorden
nog slechts 2 vingerzettingen
voor het transponeren: hele
tonen, hoger of lager: vingerzettingen blijven ongewijzigd.
Voor een halve toon hoger of
lager: witte toetsen worden
zwart en zwarte toetsen worden wit.”
Samenvatting:
De piano als dusdanig blijft onveranderd, alleen de stand van de toetsen wordt gewijzigd.
Drie rijentoetsen. Het verschil tussen de opeenvolgende toetsen is een hele toon. Het verschil in toonhoogte tussen de middelste rij en de 1ste en 3de rij is een halve toon.
De toonhoogtes van de 1ste rij zijn dezelfde als de toonhoogtes van de 3de rij.
Hieronder een andere omschrijving, tevens motivatie, van de hand van Van Campenhout.
“Revolutie op gebied van Klavierinstrumenten. Klavier met 3 rijen toetsen.” N“Van Campenhout Clement van Hasselt, tekenleraar van beroep maar daarbuiten ook niet ongevoelig
voor de andere kunstuitingen heeft in zijn jeugdjaren piano gestudeerd. Jarenlang liep hij
reeds rond met het idee de schikking van de toetsen te wijzigen tot hij in contact kwam met
Raf Deckers, pianist, componist (begeleider van Louis Verbeeck) dus een man van het vak,
en toen deze opgetogen was met zijn systeem is Van Campenhout aan het ombouwen gegaan (3 piano’s hebben er moeten aan geloven). De piano als dusdanig blijft onveranderd,
alleen de stand van de toetsen wordt gewijzigd. Op het hedendaagse klavier volgen de toetsen mekaar op met hele en halve tonen, terwijl in de klankkast de snaren mekaar opvolgen
per halve toon. Logisch gezien is er dus geen overeenkomst.
Een octaaf bestaat uit 7 noten met daaraan verbonden 12 halve tonen. Bij een stelsel van
slechts 6 noten is het dus mogelijk de toonhoogte tussen elke witte noot en de toonhoogte
tussen 2 opeenvolgende noten, elke zwarte noot, op een hele toon te brengen. het toetsen5

bord krijgt dus evenveel witte als zwarte toetsen en het verschil tussen een witte toets en
een gelijkbenoemde zwarte toets bedraagt een halve toon. De twaalf toonhoogtes per octaaf blijven aldus behouden alleen de opeenvolging van de toetsen op het klavier wordt gewijzigd bvb. na mi komt mi kruis met als toonhoogte fa en hierbij belanden we in een toonaard van Claude Debussy.
Om redenen van bespeelbaarheid heeft Raf Deckers hem aangeraden een voorste rij toetsen bij te voegen. Deze rij toetsen komt overeen met de rij zwarte toetsen. Elke zwarte noot
kan dus op 2 plaatsen aangeslagen worden.
Het notenschrift bij zulk een klavier heeft een notenbalk met 6 evenwijdige horizontale lijnen. De noten op de lijnen komen overeen met de zwarte toetsen en de noten tussen de
lijnen komen overeen met de witte toetsen. De toonhoogte wordt aangeduid bij middel van
toonhoogtetekens. Om zich te kunnen oriënteren op het toetsenbord is een verschuifbaar
liniaal met kleuren aangebracht bvb. do in rode kleur.
Dit systeem beantwoordt niet aan een modegril. Precies gelijk de nieuwe spelling een vereenvoudiging inluidde op gebied van de schrijfwijze van onze taal krijgen we hier, maar dan
op veel grotere schaal, een belangrijke herleiding van de omvang van de pianostudies.
Voor het transponeren, en hier denken we vooral aan de pianoconductors van de jeugdorkesten en aan de minder begaafde kosters op de buiten, is heel de kwestie van het transponeren opgelost. Immers voor hele tonen hoger of lager verplaatst de muzikant gewoon zijn
oriënteringsliniaal (met kleuren) en hij speelt met ongewijzigde vingerzettingen gewoon verder. Voor halve tonen speelt hij op de voorste rij. Voor het uitvoeren van toonladders en gebroken akkoorden blijft er nog slechts 1 vingerzetting over en bij het nieuwe notenschrift
worden kruisen, bemols en herstellingstekens overbodig.
Volgens dit systeem worden de jaren pianostudie aanzienlijk verminderd en heeft de pianist
de techniek dus jaren vlugger onder de knie en kan hij zich vroeger aan creatief werk
(compositie) wijden.
Het nieuwe systeem draagt de naam CAMPENDECK. Gekende pianisten en componisten
hebben met het prototype kennis gemaakt. Globaal komt hun mening hier op neer: ideaal
voor de jeugd, sympathiek vanwege de oudere generatie” N
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De volgende vingerzettingen werd door Raf Deckers genoteerd.
De gebruikte afkortingen:
b = bovenste rij (zwarte toetsen)
m = middelste rij (witte toetsen)
o = onderste rij
Toonladder van do groot
rechterhand: 2/m 3/m 4/m 1/o 2/o 3/o 1/o 2/m
linkerhand: 4/m 3/m 2/m 1/o 3/o 2/o 1/o 4/m
Om 'n halve toon hoger te spelen: de rechterhand beginnen met 2/b; de linkerhand beginnen met 4/b
Do melodisch
rechterhand: 2/m 3/m 1/o 2/o 3/o 4/o 1/o 2/m 1/m 4/m 3/o 2/o 1/o 3/m 2/m
linkerhand: 3/m 2/m 1/o 4/o 3/o 2/o 1/o 2/m 3/m 4/m 1/o 2/o 1/o 2/m 3/m
Om 'n halve toon hoger te spelen: de rechterhand beginnen met 2/b; de linkerhand beginnen met 3/b
Do harmonisch
rechterhand: 3/m 1/m 2/b 3/b 4/b 1/m 2/b 3/m
linkerhand: 2/m 1/m 4/b 3/b 2/b 1/m 3/b 2/m
Om 'n halve toon hoger te spelen: de rechterhand beginnen met 3/o; de linkerhand beginnen met 2/o.
De oude toonladder
rechterhand: 3/m 1/m 2/b 3/b 4/b 1/m 2/m 3/m
linkerhand: 2/m 1/m 4/b 3/b 2/b 1/m 3/m 2/m
Om 'n halve toon hoger te spelen: de rechterhand beginnen met 3/o; de linkerhand beginnen met 2/o.

Bronnen:
•
•
•

Het privéarchief van Marina Van Campenhout
Opname van Echo
Interview met Raf Deckers

7

September 2012 — nr. 34
tekst:
foto’s:

Luc Steegen, oud-directeur Stedelijke Academie en Ludo Hulshagen,
directeur Stedelijk Conservatorium Hasselt
fototheek Het Stadsmus en privébezit

Copyright:

Het Stadsmus
Guido Gezellestraat 2, B-3500 Hasselt
tel. 011-23 98 90 fax 011-26 23 98 e-mail hetstadsmus@hasselt.be

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 ‘GordonBennet’, 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).
***

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; 29. Tot hier en terug. Burentwisten tussen
Hasselt en Zonhoven; 30. Hasselt in de middeleeuwen.
2012: 31. Alaaf! De heropleving van de carnavalstraditie in Hasselt met speciale aandacht voor de jaren 1950; 32. Dame met lorgnet, Godfried
Guffens (1823-1901); 33. Waterhuishouding in Hasselt.

***
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