
  

 

35 

 
 

Dialoog met de ruimte 
 
 
 

Vaste installatie in de spiegelzaal van Het Stadsmus, 1989 
Herman Blondeel (1956-1997) 

Glas en lood 
 
 

Inventarisnummer 1990.0131.00 
 



2 

 

Dialoog met de ruimte 
 
In de inkomhal van een 19de-eeuwse Venetiaanse woning verwacht de bezoeker een rijke-
lijk uitgewerkt plafond in stucwerk. De originele imposante spiegels in de spiegelzaal van 
Het Stadsmus, het stedelijk museum van Hasselt, reflecteren echter een modern kunst-
werk. Bij de restauratie van het dubbelpand Stellingwerff-Waerdenhof in 1989 besliste ar-
chitect Herman Van Meer om het zwaar beschadigde plafond te vervangen door een werk 
van glaskunstenaar en vriend Herman Blondeel.1 
 
Het resultaat is een mooi glaskunstwerk, volledig in harmonie met de voor de rest intact ge-
bleven ruimte. De oorspronkelijke enorme spiegels verleggen de grens van het geometrisch 
opgebouwde kunstwerk. Het gebruik van veel wit glas verhoogt de discretie van de ingreep 
in de bestaande ruimte. 
 
Als één van de eerste glaskunstenaars in België creëerde Blondeel op zich staande glas-
kunst die hij later ook voorzag van neonlicht wanneer natuurlijk licht ontbrak.2 Deze werkwij-
ze paste wonderwel in wat de spiegelzaal nodig had. De lichtbak met 186 tegels is de enige 
lichtbron in de ruimte.3 Het gekleurde lijnenspel in de melkwitte vlakken is typisch voor Blon-
deel. De lijnen zijn strak of grillig en opgevuld met tekens die op het eerste zicht weinig be-
tekenen, een schrift ontsproten aan de fantasie van de kunstenaar. 
 
Herman Blondeel streefde niet alleen naar een optimale inpassing van zijn glaskunst in de 
architectuur van het gebouw maar verwees ook graag naar de historische context. In het 
museum deed hij dat zo subtiel dat alleen een geoefend oog merkt dat er talrijke historische 
verwijzingen naar de geschiedenis van Hasselt in de kleurige banden verwerkt zijn. 
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Dialoog met Hasselt 
 
Tot 2008 ging iedereen ervan uit dat er acht verdoken historische verwijzingen in de kleuri-
ge lijnen te vinden zijn: 

1. De kunstenaar bedacht zichzelf een centrale plaats met zijn naam, geboorteplaats en 

 de periode waarin hij aan het kunstwerk werkte: Herman Blondeel, Gent, mei-juni-juli 
 1989. 

2. 1232 staat in een kronkelende lijn en verwijst naar de hernieuwing van de stadsrecht-

 en door graaf Arnold IV van Loon in mei 1932. Dit vrijheidscharter wordt bewaard in 
 het rijksarchief van Luik, in het museum is een replica te zien. 

3. het woord Virga Jesse staat in een diagonale lijn van linksboven naar rechtsonder. In 

 de andere diagonale lijn niets anders dan willekeurige kleine bolletjes die een verwij-
 zing naar de polychromie op het kleed van de Virga Jesse kunnen zijn. 

4. Net zoals de letters voorkomen op het wapenschild van Hasselt verwerkte Blondeel 

 SPQH (Senatus Populosque Hasselensis - het bestuur en het volk van Hasselt) in 
 een  banderol. 

5. 1830 is voor heel België een cruciale datum maar voor Hasselt als stad betekende het 

 ook het begin van grote groei als provinciehoofdstad. De evenwijdige strepen als ach-
 tergrond zijn een verwijzing naar het stadswapen. 

6. 1839 vormt een datum die vooral voor de Limburgse steden belangrijk was. Pas dan 

 erkende Willem I de grens tussen Nederland en België en het verlies van Belgisch 
 Limburg. Met een beetje verbeelding verwijzen de twee halve cirkels naar de twee 
 Limburgen die nu definitief van elkaar gescheiden zijn. 

7. In een historische reflectie van Hasselt is Loon een sleutelwoord. Blondeel verwerkte 

 het in een rechte lijn die deel uitmaakt van een driehoek. 

8. Tenslotte krijgt ook het woord kunst een plaats. Hiermee wordt verwezen naar de op-

 dracht van het museum om kunst te verzamelen en zorg te dragen voor de kunst in 
 haar collectie. Het is een ode aan de talrijke Hasseltse kunstenaars die in de collectie 
 van het museum aanwezig zijn. Of staat er kunst?. Stelt de glazenier zich hier de 
 vraag of zijn realisatie tot kunst kan verheven worden? 
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Dialoog met de wereld 
 
Tot 2008 waren dit de gekende symbolen in het moderne glaskunstwerk. Symbolen die, 
daar gaan we van uit, in onderling overleg tussen de opdrachtgever en de kunstenaar ver-
werkt zijn en die allemaal verwijzen naar de geschiedenis van Hasselt.  
 
Bijna twintig jaar na de installatie trok een waakzame 
bezoeker onze aandacht op de, bij nader inzien op-
vallende, davidster (nr. 9) op één van de glastegels. 
Net zoals de andere al dan niet geometrische figuren 
en lijnen bestaat deze davidster uit gekleurde banen 
waarin schijnbaar symbolen zijn verwerkt. Alleen een 
kenner herkent in dit geheel Arabische tekens die de 
eerste zin uit de koran formuleren: “In de naam van 
Allah, de barmhartige, de genadevolle, de verge-
vingsvolle. Hij die het slechte in het goede kan om-
draaien.” 
 
Deze ontdekking intrigeert. Hoe komt het dat nooit eerder iemand dit had gezien en wat 
was de bedoeling van de kunstenaar? Helaas kunnen wij het hem niet meer vragen. Her-
man Blondeel stierf op veel te jonge leeftijd in 1997. 
 
Het Arabische schrift lost als het ware op in het geheel van de imaginaire tekens van Blon-
deel die geïnspireerd lijken te zijn op het Ethiopische schrift. Dit laatste was hem wel be-
kend. Blondeel reisde al jong naar Afrika met een voorliefde voor Ethiopië. Later huwde hij 
een Ethiopische en verbleef hij langdurig in dat land waar hij trouwens ook opdrachten uit-
voerde. Het klinkt logisch dat wij, met onze Latijnse taal, in deze visuele versmelting niets 
hebben opgemerkt.  
 
Ook al is de davidster een eeuwenoud symbool dat in vele culturen voorkomt, het wordt 
voor ons in de eerste plaats vereenzelvigd met de Jodenster. Dat hierin de eerste zin van 
de koran verschijnt, met een duidelijk boodschap van verzoening en omkering van kwaad 
naar goed, lijkt een bewuste keuze, meer dan een knipoog. Een hoogstpersoonlijke noot die 
geen verband houdt met de architectuur, noch de cultuurhistorische context waarin het 
kunstwerk geplaatst is. Maar wel met de levenshouding van Blondeel zelf, die open stond 
voor alle culturen en godsdiensten en zich interesseerde voor alle tradities.4 Enkele jaren 
later (1991) zal Blondeel verschillende tekstfragmenten uit diverse culturen en in hun eigen 
schrift integreren in een groot glaskunstwerk5, maar daar is de referentie naar de omgeving 
duidelijk, nl. de stedelijke bibliotheek van Gent. 
 
Herman Blondeel streefde in al zijn kunst naar een dialoog met de toeschouwer. Zelf zegt 
hij hierover: “de ontwerper kan niet alles tonen. Hierdoor maakt hij (van) de toeschouwer-
receptor een actief deelnemer. Sommige elementen worden aangezet en krijgen een echte 
betekenis door de manier waarop ze geïnterpreteerd worden”.6 
 
Blondeel heette zijn glaskunst in de spiegelzaal een ‘Dialoog met de ruimte’. De verwijzin-
gen naar de geschiedenis van Hasselt maken het ook tot een dialoog met Hasselt, de ver-
rassende insteek van de davidster tot een dialoog met de wereld. 
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Nog meer Hasselt 
 
Het kunstwerk voor het stedelijk museum in Hasselt betekende veel voor de carrière van 
Blondeel in België. Hij kreeg nadien regelmatig grotere opdrachten. In Hasselt realiseerde 
hij nog twee kunstwerken. 
 
De trappenhal van het huis Vanstraelen (1992)7 
Bij het binnen gaan van het huis Vanstraelen8 staat de bezoeker voor een 
majestueuze trap waarboven een groot neorenaissance glasraam. Bij het 
naderen valt op dat het middenstuk ingevuld is door een heel modern glas-
raam dat bovendien in een vooruitstekende zwarte lijst is geplaatst. Een 
prachtige invulling door Herman Blondeel op vraag van de huidige eigenaars 
van de woning, de heer en mevrouw Schreurs-Barro. 
 
Het neorenaissance glasraam heeft een rijke geschiedenis. Het is ouder 
dan de woning. Architect Loodts en bouwheer Clément Vanstraelen her-
bruikten dit 19de-eeuwse bestaande glasraam bij de bouw van de woning in 
1908. Bombardementen tijdens de tweede wereldoorlog vernielden het 
middenstuk. Monseigneur Broekx (1881-1968) schonk aan zijn vriend, pro-
cureur des Konings Vanstraelen, een nieuw glasraam met de afbeelding 
van de Hasseltse Virga Jesse. Bij de restauratie van het pand in 1992 wil-
den de nieuwe eigenaars een nieuw modern glasraam. Ze schreven daar-
voor een wedstrijd uit, gewonnen door Herman Blondeel.  
 
Het is niet verwonderlijk dat Blondeel, die er graag voor koos om in een 
historische context te werken, alleen het middelste, minder kwalitatieve, deel verving.9 Het 
kleurgebruik sluit naadloos aan bij het oudere glasraam maar de eigentijdse abstracte 
vormgeving draagt duidelijk de signatuur van Blondeel. Het paneel in melkglas bovenaan is 
bedoeld als blik op de wereld en plaatst communicatie tussen binnen en buiten centraal.10 
 
Serviceflats Gouden Regen (1995)11 
In 1995 werkte Blondeel opnieuw samen met architect Herman Van Meer. In het kader van 
de 1%-regel mocht Herman Blondeel een glaskunstwerk maken voor serviceflats in Hasselt.  
 
Blondeel dacht niet alleen na over de integratie van het kunstwerk in de architectuur maar 
ook over de zingeving ervan voor de 30 nieuwe bewoners van de serviceflats. Hij ontwierp 
30 glasramen van rood glas met witzilveren vlakken waarop de typische Blondeel-lijnen ge-
schilderd zijn. Hij gebruikt opnieuw een eigen schriftuur, de levenslijnen waarmee elke be-
woner zich kan identificeren. Van Meer concipieerde het gebouw in verschillende lagen, van 
buiten naar binnen zodat er een stapsgewijs contact ontstaat tussen de bezoekers en de 
bewoners. Blondeel speelde hierop in door zijn kunstwerk te laten beginnen buiten, in de 
binnentuin van het gebouw. De panelen sierden verder de gemeenschappelijke ruimte be-
neden en de gangen waarop de flats uitkwamen.  
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In een notitieboek uit de collectie van het museum 
noteerde Blondeel dat hij op een subtiele manier 
een lichtgevend element wilde binnen brengen.12 Hij 
wilde werk met verschillende schrifturen in één stuk. 
Volgens Valcke zijn de panelen beschilderd met grij-
ze reflecterende verf. Helaas hangen de panelen 
niet meer op hun originele plaats. Om ze te vrijwa-
ren heeft de huidige directie van het OCMW beslist 
ze een plaats te geven in de kantoren aan de Alb-
recht Rodenbachstraat. 

Biografie 
Herman Blondeel is geboren in Gent in 1956. Hij 
leerde als kind al de glaskunst in het atelier van zijn 
vader, Armand Blondeel. Hij volgde schilderkunst 
aan de Academie van Gent en ontpopte zich daar 
als pionier van de hedendaagse glaskunst in Vlaan-
deren. Hij was leraar glasschilderkunst aan de Ho-
gere Rijksschool voor Beeldende Kunsten in Ander-
lecht. Van 1990 tot 1993 was hij eerst artistiek advi-
seur, later directeur van de Fundacio Centre del 
Vidre in Barcelona. Vanaf 1994 gaf hij les aan de 
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent. 
Net als zijn carrière een hoge vlucht neemt, o.m. met drie monumentale glasramen in de 
Vijdtkapel van de Sint-Baafskathedraal in Gent, sterft hij in maart 1997. 
 
In 1995 nam Blondeel deel aan de  tentoonstelling ‘Geschiedenis op het verkeerde been’ in 
het Museum Stellingwerff-Waerdenhof. Hij voegde tekstueel persoonlijke impressies toe 
aan de religieuze objecten in het museum. Hij verbleef daarvoor enkele dagen in het muse-
um. Vermoedelijk zijn de notitieboeken uit de museumcollectie toen achtergelaten. Het eer-
ste notitieboek dateert van begin 1995 toen Herman Blondeel in het ziekenhuis verbleef. De 
tentoonstelling liep van 20 mei tot 10 september 1995. In dit notitieboekje staan aantekenin-
gen, filosofische overwegingen, tekeningen en technische verwijzingen van meerdere pro-
jecten zoals de serviceflats in Hasselt, de ramen voor de Vijdtkapel in Gent en de Maryam 
Wararbakerk in Ethiopië. 
 
Belangrijkste opdrachten: 
Kapel van het Sint-Amandsinsituut, Gent (1982) 
Café De kristallen Bol, Brussel (1982-1983) 
Ross-room Vynckier, Gent (1985) 
Architectenbureau Atlante, Brussel (1987) 
Zoölogisch Museum, Barcelona ( 1989-1990) 
Spiegelzaal Museum Stellingwerff-Waerdenhof (nu Het Stadsmus), Hasselt (1989) 
Academiezaal Sint-Truiden (1991) 
Openbare bibliotheek Gent (1991-1992) 
Museum voor Sierkunsten (nu Design museum), Gent (1991-1993) 
Toonzaal Rolf-Benz in huis Vanstraelen, Hasselt (1992) 
Dokterspraktijk Vanderheyden, Gent (1993) 
Dr. Al Malik, Riyadh, Saudi Arabia (1994) 
Congrescentrm De Montil, Essene (1995) 
Sint-Baafskathedraal, Vijdtkapel, Gent (1993-1996) 
Serviceflats Gouden Regen, Hasselt (1996) 
Maryam Wararbakerk, Adwa, Ethiopië (?) 
Sint-Niklaaskerk, Gent, ontwerpen van Herman Blondeel postuum gerealiseerd in 2002-
2004 door Patrick Romain. 
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Voetnoten 
 
1. Blondeel werkte al met Van Meer samen in 1982 voor een opdracht in het Brusselse 

café De kristallen bol en zal dat later nog eens doen voor serviceflats in Hasselt. 
2. J. Valcke, Design in Flanders: Herman Blondeel. 
3. De artistieke waarde van het kunstwerk van Blondeel werd al beschreven door Jo 

Rombouts in de reeks Kunst in de Kijker nr. 47 van juli 1995. 
4. Blondeel zal later glasramen maken voor de Vijdtkapel in Gent, maakte glasramen 

voor een Koptisch kerkje in Ehtiopië en interesseerde zich voor de islam. 
5. J. Valcke, Design in Flanders: Herman Blondeel.  
6. Impressie, p.2. 
7. Gesprek met de heer Schreurs, 4 januari 2012. 
8. Koningin Astridlaan 35, Hasselt. 
9. Al kan dit ook een gevolg zijn van een compromis met het agentschap Monumenten 

en Landschappen dat toezicht hield op de verbouwingen van het geklasseerde pand. 
10. Guido De Dijn, p. 17. 
11. Rederijkersstraat 18, Hasselt, serviceflats van O.C.M.W. 
12. Impressie, p. 6. 
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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). 
 

* * * 
 

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; 34. Campendeck. 
 
 

* * * 


