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Het Hasseltse muziekcollege gaat terug tot de late 16e eeuw. Ze was deel van een ruim 
verspreide traditie en was allerminst enig in haar soort. Ze stond onder de bescherming van 
Sint-Cecilia, patroonheilige van de muziek. De vroegst gekende Ceciliavereniging ontstond 
al in 1502, toen een groep van musici zich in Leuven wilden verenigen en op vraag van het 
stadsbestuur niet de toen nog meer gebruikelijke Sint-Job maar wel Sint-Cecilia als be-
schermheilige verkozen. Sinds de late 15e eeuw kende Cecilia immers een toenemende 
populariteit als muziekheilige, dit ten nadele van Sint-Job, Sint-Gregorius en Koning David. 
De Leuvense Ceciliakamer was geen streng gereguleerde gilde, en in de late 16e eeuw 
werden ook in Frankrijk, Italië, Spanje en Duitsland dergelijke informele verenigingen opge-
richt. Ook in dat opzicht paste het ontstaan van het Hasseltse College volledig in de tijds-
geest. Wat dit Hasseltse College bijzonder maakt, is de overlevering van twee registers. 
Niet alleen bieden deze registers samen een inkijk in de geschiedenis van het College; 
dankzij een goed bewaarde muziekinventaris zijn het ook unieke getuigen van de eigenlijke 
muziek die de kern vormde van het verenigingsleven. Er zijn immers wel verschillende 18e-
eeuwse inventarissen uit parochiekerken bewaard, maar slechts enkele lijsten van partitu-
ren in het bezit van muziekverenigingen. Er zijn dan ook weinig bronnen om deze inventaris 
aan af te toetsen. 
 

Het College van Sint-Cecilia: de vroege en late jaren 

Al in 1909 schetste Paul Bergmans in grote lijnen de vroege geschiedenis van het Hasselt-
se Broederschap van Sint-Cecilia. Daarvoor baseerde hij zich in de eerste plaats op een 
passage over het ‘Collegium S. Caeciliae’ uit Joannes Mantelius’ (1599-1676) Hasseletum 
(Leuven, 1663). Mantelius’ getuigenis is van groot belang, gezien hij als Hasselaar het nog 
jonge Collegium ongetwijfeld kende. Misschien kende Mantelius ook Herman vander Ryst 
(c. 1550?-1619), die in 1585 het Collegium musicum oprichtte in een stad die tot dan toe, 
volgens Mantelius’ beschrijving, verstoken bleef van muzikaal ornament. Aan het begin van 
de 17e eeuw kende het Collegium musicum van Vander Ryst een teruggang. Robert Prys 
keerde het tij in 1610 of – volgens Mantelius’ Nederlandse vertaling – in 1615. Het Collegi-
um luisterde de mis en het lof van het Heilig Sacrament op met gezang maar ook met orgel, 
trompet, fagot, fluiten, snaar- en andere instrumenten. Ze had een gemengde ledengroep 
van clerici en magistraten en was volgens Mantelius in België buitengewoon en enig in haar 
soort. 

Dat Mantelius het Collegium musicum en vooral haar stichter ophemelde is wel duidelijk. Zo 
schrijft Mantelius dat Vander Ryst aan het Beierse hof in München werkte onder Orlando di 
Lasso en zelfs optrad als diens vervanger tijdens zijn Italiëreis. Vander Ryst onderhield in-
derdaad banden met de Beierse hertogen: op 14 juni 1569 krijgt hij 10 florijnen voor de de-
dicatie van een mis aan de hertog. De stelling dat hij Lasso zou vervangen hebben, toont 
echter vooral hoe Mantelius Vander Ryst op de Hasseltse muzikale kaart wilde zetten: dit is 
de enige vermelding van zijn naam in het uitgebreide Beierse hofarchief. Bovendien was 
niet Vander Ryst maar Johannes de Fossa Onderkapelmeester in München en Lasso’s 
plaatsvervanger. Ook was Hasselt niet verstoken van muziek: archiefbronnen tonen dat er 
ook vóór 1585 verschillende musici Hasseltse diensten opluisterden, bijvoorbeeld de 
‘musyck senghers’ die op 22 november 1584 zongen op vraag van het bouwmeestersgilde. 
Mantelius’ relaas moet dus met een flinke korrel zout genomen worden. 

Mantelius getuigenis over de vroege jaren van de Ceciliakamer wordt aangevuld door ande-
re bronnen. De muzikanten verzorgden erediensten in de Onze-Lieve-Vrouwkapel en de 
Sint-Quintinuskerk, en in 1628 stelde Marie Vander Ryst een jaargetijde in voor haar broer 
Herman Vander Ryst jr. waarbij het ‘Collegie der Cecilianen’ de muziek in de Augustijnen-
kerk verzorgden. Het Collegium kwam bijeen in het huis ‘Hoefyzer’ in de Maastrichterstraat 
en later in ruimtes gelegen achter de parochiekerk die toebehoorden aan de stad. Toen het 
Collegium in de vroege jaren 1660 echter haar muzikale taken verzuimde, moest ze deze 
ruimtes verlaten.  
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We snellen even vooruit naar het midden van de 19e eeuw. Als einddatum voor de autono-
me vereniging kunnen we 4 december 1850 voorstellen: in dat jaar versmolt ze met de 
vroegere rederijkerskamer De Roode Roos tot de Société Royale de Musique et de Rhétori-
que De Roode Roos. Volledigheidshalve moet echter gezegd dat een factie zich in 1841 
had losgemaakt en de katholieke Maatschappij Sint-Cecilia had opgericht. De oude Cecilia-
kamer was overigens ook al eerder gefuseerd, in 1833, met de Société Harmonique. Sa-
men vormden zij de Société de Musique de la Ville de Hasselt.   

 

De registers: een blik in de interne keuken 

Twee registers van de Ceciliakamer getuigen van de periode tussen de jaren 1660 en de 
fusie met de Société Harmonique in 1833.  Het jongste register is het Register inhoudende 
de reglementen, recessen en kiezingen van het musieks-collegie van Ste Cecilia binnen 
Hasselt begonst in het jaer 1822 met aanvullingen tot 1832. Het bevat een nieuw regle-
ment, opgesteld in 1822 (p. 5-16). Dit reglement brengt de gegevens samen die we zien 
ontwikkelen doorheen het oudere register, het Novum registrum confraternitatis Stae Ceci-
liae in oppido Hasselensi begonnen in 1670 en in gebruik tot 1827. Omwille van die lange 
levensloop, is het Novum registrum van onschatbare waarde om het reilen en zeilen van 
het gilde doorheen de tijd te leren kennen en biedt het een bijzonder levendig panorama 
van het gezelschap. 

Het broederschap kende de typische hiërarchische structuur, met een deken, een meester 
en in latere jaren ook een directeur (of zelfs twee). De deken had het recht om convocaties 
bijeen te roepen indien nodig; plaatsvervangend kon ook de meester dit doen. De directeur 
stond in voor de muziek op concerten en in kerkdiensten en repetities. Hij kon een kapel-
meester aanstellen die de muziekpartituren verdeelde en aanwezigheden moest bijhouden. 
De leden moesten elk om beurt het deken- en meesterschap opnemen (ordonnantie uit 
1759; fol. 20v). Het gilde had ook enkele mensen in dienst. In 1670 ging dat om een orga-
nist (fol. 1r) die op eigen kosten steeds twee leerlingen voor twee jaar moest onderwijzen 
en vervolgens twee nieuwe jongelingen aanvaarden. Ook moest hij tijdens alle diensten 
spelen of laten spelen en het voorgestelde repertoire zonder morren aanvaarden. In 1818 
kwam een nieuwe knaap in dienst die zowat de loopjongen van het gilde was: leden infor-
meren over bijeenkomsten en over het te spelen repertoire, de zaal onderhouden en klaar-
zetten, de instrumenten van de huizen van elk lid naar de ruimte brengen, vuur aanmaken, 
eten en drinken serveren. Hiervoor kreeg hij een toelage van 25g per jaar, 5g per concert 
en 4g van elk nieuw lid.  

Nieuwe leden werden gekozen door de gildebroeders. Muzikale vaardigheid was het be-
langrijkste criterium en men legde een ‘eedt van getrouwigheijt’ af (o.m. fol. 2v, 1723). In-
dien men niet voldeed, kon men voor maximum drie jaar ‘membre honoraire’ worden en 
zich opnieuw kandidaat stellen. Om uit het gilde te stappen diende men een pas te betalen 
t.w.v. 25g Luiks en ‘eene partye Musieck boeken’ te geven die men kon afkopen voor 10g 
Luiks (1759; fol. 20v). 

Over de frequentie, aard en plaats van bijeenkomsten tijdens de 17e en 18e eeuw zijn wei-
nig details te vinden. In 1685 werd gesteld dat men twee keer per maand zou samenkomen 
‘ten eijnde om het musieck te exerceren’, op straffe van een boete van 2s (fol. 2r). Een klei-
ne eeuw later kwamen de leden hiervoor nog slechts maandelijks samen (1780; fol. 113v). 
Verder stelden enkele individuen of gezelschappen een jaarlijkse misviering en lof in op 
Sint-Rochusdag (door vier leden van de cantorij van de stad, 1765; fol. 113r) en op Onze-
Lieve-Vrouw Visitatie (door de Broeders van de Roosencrans, 1774; fol. 113v). In 1808 is er 
sprake van wekelijkse concerten in de periode tussen Kerstmis en de goede week, op dins-
dag tussen 18u en 20u (in 1812 aangepast tot 17u-20u) (fol. 8v). Ook hier is er sprake van 
boetes bij ongewettigde afwezigheid of te laat komen, net als voor de kerkmuziek en de pu-
blieke concerten. Datzelfde jaar komen er klachten over lang uitgelopen concerten en bijko-
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mende zondagsbijeenkomsten (fol. 9r). Sommige leden hadden blijkbaar een tekort aan tijd 
of zin. In 1814 werd de muziek tijdens de hoogmis en het lof in de Sint-Quintinuskerk op-
nieuw ingesteld (fol. 16r). Schijnbaar was dit in onbruik geraakt. De opdracht was erg uitge-
breid: het nieuwe reglement uit 1822 somt niet minder dan 41 dagen op waarop de mis en 
het lof werden opgeluisterd! Ook het aantal wekelijkse concerten groeide: deze vonden nu 
plaats tussen begin november en Vastenavond.   

Interessant is een bijkomende klacht, dat jonge leerlingen op alle concerten aanwezig wa-
ren in plaats van slechts tweewekelijks. Het toont het gesloten karakter van de confraterni-
teit maar ook haar aanhoudende inspanning – reeds aanwezig in 1670 met het onderricht 
door de organist – om jongelingen in de muziek op te leiden. Daartoe mochten kinderen van 
leden vanaf 1816 dan ook gedurende drie jaar gratis de concerten en feesten bijwonen om 
zich daarna te laten ‘kiesen’ (fol. 17r). 

Rond 1810 lijken de uitgaven van het gefuseerde College de pan uit te swingen. In de eer-
ste plaats was er een klacht over grote onkosten die verhaald werden op het gilde (1808, 
fol. 9r) met een verbod tot extra uitgaven zonder goedkeuring van de deken als gevolg. In 
1811 ging men verder over van warme naar koude maaltijden tijdens de feesten, met uit-
zondering van het feest op de twee tractamenten van Sint-Cecilia.  

In 1802 vulde een belangrijk onderwerp verschillende folio’s in het oude register (fol. 23r-
27v): de fusie met de Sociëteit van het Concert. Zoals andere broederschappen was de Ce-
ciliakamer in 1796 opgegeven door de nieuwe Franse autoriteit maar spoedig heropgericht. 
Op 16 oktober 1802 schreef de directeur van de Sociëteit van het Concert een brief met de 
vraag tot fusie (fol. 23r). De Sociëteit beloofde hierbij de naam en de ‘collegiale wetten, zo 
primitive als andere’ (i.e. de oude zowel als de nieuwe regels) te zullen onderschrijven. Op 
24 oktober viel het besluit en op 28 oktober verstuurde de Ceciliakamer een officiële kopie 
van het besluit naar de Sociëteit van het Concert. Interessant hierbij is dat het jongste regis-
ter een lopende ledenlijst bevat met jaar van intrede en uittrede of overlijden (p. 16-19). De 
lijst begon in 1822. Ze telt slechts drie leden uit de vorige eeuw, en niet minder dan achttien 
leden die op 24 oktober 1802 verkozen werden.    

Kijken we even naar het Collegie van Sint-Cecilia vanuit de beleving van een fictief lid om-
streeks 1810. Waarschijnlijk is zijn vader lid van het gezelschap. Hij studeert muziek en 
mag om de twee weken een concert van het exclusieve gezelschap bijwonen. Omdat hij al 
wat kan spelen, mag hij zelfs mee naar de feesten. Daar wordt hij bediend door de knaap, 
betaalt zijn vader het verteer (en zijn deel van de kost van het vuur), en zit hij mee aan de 
maaltijd. Zijn vader is overigens verplicht aanwezig te zijn. Als hij er klaar voor is, mag de 
jongeman zich kandidaat stellen. Vermoedelijk doet hij hiervoor een auditie, alhoewel dit 
nergens vermeld wordt. Als hij het geluk heeft om lid te mogen worden, betaalt hij de knaap. 
Vanaf nu is hij ook verplicht aanwezig op alle kerkdiensten, openbare en gildeconcerten, en 
feesten. Soms is er ruzie binnen het gilde en wordt hij opgeroepen om mee de straf of boe-
te te bepalen van de agressor. Sowieso neemt hij ook het meesterschap op, en als hij uit wil 
treden moet hij een flinke som betalen en een partij boeken schenken of tien gulden extra 
neertellen. Zijn naam komt echter wel in deze boeken terecht: een getuigenis van zijn inzet 
voor de Sociëteit die zijn mede- en nakomende leden zien elke keer deze muziek gespeeld 
wordt. 
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Muziek! 

Die muziek was natuurlijk de kern van het College. Zoals eerder vermeld was er aandacht 
voor muziekonderricht en musiceerden de leden heel vaak samen, zeker vanaf de vroege 
19e eeuw. In 1830 bezat de Ceciliakamer 2 contrabassen, 2 keteltrommels met stoelen en 
toebehoren, 2 houten trommels, 2 altviolen met strijkstokken, 2 waldhoorns, 2 klarinetten, 
een triangel, 2 cimbalen en een Turkse halve maan of ‘bellenboom’ (Register, p. 272-273). 
Reken daarbij de instrumenten die elk van de leden ongetwijfeld zelf bezaten – jammer ge-
noeg nooit vermeld bij de melding van nieuwe leden! – en het College beschikte net vóór de 
fusie van 1833 over een vermoedelijk in grootte beperkt maar niettemin breed instrumenta-
rium.  

Wat het repertoire betreft, informeert het oudste bewaarde register ons over een vroegere 
periode. De muziekinventaris (Novum registrum, fol. 216r-v; fol. 220r-224v) dateert van de-
cember 1721 en werd in latere periodes aangevuld. De jongste vermelde datum (fol. 216v) 
betreft een schenking van 1787 maar de entry kan natuurlijk van enkele jaren later dateren. 
Vergelijking van de handschriften met die van andere notulen in het register doet immers 
vermoeden dat de tweede grote aanvulling dateert van de vroege jaren 1790, en dit was 
allerminst de laatste aanvulling bij de inventaris. 

De aanleiding voor het opstellen van deze inventaris is niet gekend, wel de opsteller: M. 
Janssens, meester van het College. Wellicht veranderde de collectie van locatie en stelde 
Janssens een overzicht van het bezit op. Hij ordende de muziek – zoals gewoonlijk gebeur-
de – volgens formaat, en specifiek in drie rubrieken: de ‘libri in folio’ (groot formaat; fol. 
221r-223r), de ‘libri in quarto’ (klein formaat; fol. 223v-224v), en ‘Partes Musicae manu 
scriptae’ (muziekpartijen in handschrift; fol. 220r). De plaatsing van de manuscripten op fol. 
220r was een noodoplossing: in principe moesten die de quarto’s volgen maar op fol. 225 
was vermoedelijk al een andere rubriek uit het Novum registrum begonnen, een ledenlijst 
waarvan we nog één entry zien op fol. 228r (de voorgaande folio’s ontbreken in het boek-
blok). Het hele register was immers zo opgebouwd dat rubrieken op verschillende plaatsen 
tegelijk begonnen en geleidelijk aangevuld werden. Op een reces uit de vroege 19e eeuw 
volgt dan ook geregeld een entry van de vroege 18e eeuw die stilzwijgend het begin van 
een nieuwe rubriek markeert. 

Niet alleen de manuscripten vroegen om een praktische ingreep, ook de latere aanvullingen 
aan de lijst met quarto-boeken moesten uitwijken, ditmaal naar fol. 216r. De tussenliggende 
folio’s 218 en 219 waren al ingenomen door een beschrijving en de jaarschriften ter ere van 
het jubileum van Adam Stellingwerff op 15 oktober 1721. De inventaris ziet er dus als volgt 
uit: 
Fol. 216r-v II. Quarto’s  aanvullingen  
Fol. 220r III. Manuscripten oorspronkelijke lijst 
Fol. 221r-223r I. In-folio’s  hoofding; oorspronkelijke lijst met aanvullingen 
Fol. 223v-224v II. Quarto’s  oorspronkelijke lijst met enkele aanvullingen 

De meeste entries omvatten componist, beschrijving van het muziekboek of titel van het 
werk, en of het al dan niet een gift was en van wie. Leden doneerden partituren, soms bij 
testament, soms omwille van de verplichte gift bij uittreden, en soms zonder specifieke re-
den. Het College kocht gedurende de volledige periode die de inventaris bestrijkt ook zelf 
muziek aan (‘Sumptibus Coll.’). Sommige muziekboeken werden bewaard in enkele instel-
lingen waar het College vaak musiceerde: in de O.L.V.-kerk en, vooral, bij de Augustijnen.  

Het repertoire zelf ligt inhoudelijk geheel in de lijn der verwachtingen voor een inventaris 
begonnen in de jaren 1720. Ze vertoont bijvoorbeeld duidelijke overeenkomsten met de 
18e-eeuwse inventaris van het Groningse Collegium musicum. De Hasseltse lijst bestaat uit 
141 items. Meestal gaat het om boekensets – al dan niet gedrukte muziekpartijen – en vol-
ledige opussen waarin meer dan één werk was gepubliceerd; soms zijn het individuele wer-
ken. Een grondige analyse van de inventaris past niet binnen het bestek van deze publica-
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tie, maar enkele algemene trends en bijzonderheden geven een mooi perspectief op het 
Hasseltse muziekgebeuren.  

Van de geïdentificeerde componisten komt ongeveer 30% uit de Duitse gebieden, evenveel 
uit Italië en net iets meer uit de Lage Landen. Het repertoire is dus zowel lokaal als interna-
tionaal, net als in andere, voornamelijk kerkelijke, overgeleverde inventarissen en muziek-
collecties. De inventaris bevat vele klinkende Italiaanse namen, zoals Antonio Vivaldi (Op. 
8, i.e. Il cimento dell’armonia e dell’inventione met De Vier Jaargetijden), Tomasso Albinoni, 
Giovanni Battista Allegri, Arcangelo Corelli, Pietro Antonio Fiocco (werkzaam in Brussel), 
Alessandro Grandi, en Giuseppe Torelli. Grandi’s misboek uit 1637 was in 1721 wellicht de 
oudste partituur in de collectie.  

Het repertoire is overwegend vocaal-instrumentaal religieus (talloze missen, requiems, mo-
tetten, en muziek op liturgische teksten) of louter instrumentaal (concerti en sonates). Veel 
van de instrumentale sonates en concerti waren bovendien ook bruikbaar in een religieuze 
context omdat ze niet gebaseerd waren op een aaneenschakeling van (profane) dansvor-
men. Vocaal profaan repertoire was er nauwelijks. Een uitzondering zijn de ‘arie’ van Jo-
hann Valentin Rathgeber, ofwel het in 1743 uitgegeven Musikalische Zeitvertrieb. Ook in 
deze bundel zijn de laatste tien werken echter passend voor de Kerstperiode.  

Rathgeber is met elf items de meest populaire componist. In de jaren 1720 en 1730 schreef 
hij veel kerkmuziek die voldeed aan een vraag naar eenvoudigere composities voor het ge-
middelde muziekensemble. De stijl – ook wel de Beierse kerkstijl van de 18e eeuw ge-
noemd – is compact, wars van contrapunt, en melodieus. Zowel miscomposities als liturgi-
sche cycli verschijnen in de Hasseltse inventaris, die hiermee de nieuwe trend op de voet 
volgde. Opvallend is ook dat zes van deze collecties door het College zelf werden aange-
kocht: het Collegebestuur achtte de muziek bijzonder relevant voor haar activiteiten.  

Rathgeber is de enige Duitse naam die meer dan twee maal voorkomt in de inventaris. De 
andere geliefde buitenlandse componisten waren allemaal Italianen: Giovanni Battista Bas-
sani (8 items), Maurizio Cazzati (6 items), Tomaso Albinoni (4 items) en Arcangelo Corelli 
(3 items). Zij genoten allen algemene bekendheid in de Nederlanden. Enkele lokale compo-
nisten bleken ook geliefd: Benedictus Duns (9 items), Antonius Vermeren (werkzaam in 
Antwerpen; 3 items), en Ghislain Doré (3 items). Aan dit rijtje moet ook de naam van Mar-
cus Teller toegevoegd worden, vermeld in vier items en vermoedelijke componist van een 
bijkomende requiemmis. Teller was werkzaam in Maastricht maar was ook lid van het Has-
seltse College. Hij doneerde twee van zijn composities zelf. Teller genoot aanzien bij zijn 
tijdgenoten. Zijn werk is nu nog bewaard in het Koninklijk Conservatorium van Brussel als 
deel van de collectie afkomstig uit Sint-Goedele. De inventaris vermeldt nog twee andere 
mogelijke Hasselaren als componist: Petrus Franciscus De Smet, lid van de Ceciliakamer, 
en Guilielmus Bart, wellicht dezelfde persoon als Willem Bart, Priester bij de Oratorianen. 
De kans is groot dat tussen de onbekende namen – vb. Nicolaas Caerens, Joannes Posse-
lius, Nicolaas Procureur, C. Velen – nog andere lokale figuren zitten. 

Over het repertoire is het laatste woord vanzelfsprekend nog niet gezegd. Wel weten we dat 
het College van Sint-Cecilia mee was met haar tijd, internationaal en lokaal repertoire 
speelde, en onder haar leden enkele componisten telde. Het College was ongetwijfeld niet 
enig in haar soort, maar was niettemin een parel binnen het Hasseltse culturele leven. 
 

* * * 
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Uittreksel uit het register - ”Inventaris van muziekboeken”. 
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Bijlage 1. Lijst met vermelde componisten in Novum registrum 
 
Albinoni, Tomaso 
Allegri, Giovanni Battista 
Bart, Guilielmus 
Bassani, Giovanni Battista 
Baustetter, J.C. 
Beckern, Theodoor 
‘Benedictus’ [Duns?] 
Berckelaers, J. 
Bieling, I. 
Bleyer, Georg 
Bodini, Sebastiano 
Bréhy, Pierre-Hercule 
Caerens, Nicolaas 
Cazzati, Maurizio 
Chinelli, Giovanni Battista 
Cocx, Joannes 
Collez, Henricus 
Corelli, Arcangelo 
Crespin, Simon 
D'eve, Alphonse 
Dall'abaco, Evaristo Felice 
De Smet, Petrus Franciscus 
De Verlit, Gaspard 
Delange, Herman-François 
Delien (Deleije?), Walter 
Doré, Ghislain 
Dumont, Carolus 
Fiocco, Pietro Antonio, Sr. 
Fiocco, Joannes Josephus 
Geminiani, Francesco 
Gerbert, M. 
‘Godefridus’ [Patera?] (‘a beata maria magdalena de Pazzi’) 
Grandi, Alessandro 
Hacquart, Carolus 
Harzeus 
Hobnick[?] 
Kaijser, Ilfried 
Kennis [Willem Gommaar?] 
Köningsperger 
Kran, S. 
Le Quoynte, Louis 
Lichtenauer 
Loisel, Jean 
Maiscocque, Nicolas 
Mall, Fr.d.v. 
Martinelli 
Mijer 
Motta, Artemio 
Münster, Joseph-Joachim-Benedikt 
Petz, Johann Christophorus 
Pinzger, Romanus 
Planicky, Josef Antonin 
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Polaroli, Antonio 
Posselius, Joannes 
Procureur, Nicolaas 
Rathgeber, Johann Valentin 
Roijet, Lambert 
Roist [= Roijet?] 
Rosier, Carolus 
Schiassi, Gaetano Maria 
Schickhardt, Jean-Chrétien 
Schnell, J. Jacob 
Schwindl, Friedrick 
Spourni (Spurni), Wenceslas Joseph 
Teller, Marcus 
Tessarini, Carlo 
Torelli, Giuseppe 
Velen, C. 
Vermeren, Antonius 
Vivaldi, Antonio 
Werner, P.F. 
Wernher, H. 
Zeiler  
 
 

Bijlage 2. Chronologische ledenlijst op basis van Novum registrum 
 
Arnold-Bartel VAN HAEREN      21-11-1723 
Jan-Corneel NELISSEN      02-12-1726 
Gerard VAESEN        02-12-1726 
Henricus VAN MUYSEN      1730 
Gerard [Hubert] BRIERS (1712-1782)    1736 
Robert Hendrik JORIS       1739 
Arnold Godfried BAERTS      07-07-1739 
Gaspar-Willem VUSKENS      07-07-1739 
Gerardus BROUCX       12-10-1740 
Petrus CEULEMANS       04-12-1740 
Filip ROELANTS        04-12-1740 
Gerard N. WAGEMANS (+ 1777) 
Godfried GOETSBLOETS 
M. WIJNKELLER 
Willem II. CLAES  (1720-1799)     1749 ? 
Georg DE HOLTSCHUER      1751 ? 
P.[aul] J.[an] J.[ozef] (de) SIGERS     17-10-1751 
J. J. SIGERS, pr. 
DE LA COURT        01-05-1753 
Karel WATELET        01-05-1753 
Balthazar A. VOSSIUS pr.      01-05-1753 
Jan- Lambert VOS       21-07-1755 
G.[odfried] G.[isbert] VAESEN     21-07-1755 
H. G. GEFFENS        21-07-1755 
S. PIJP         21-07-1755  
Theodoor PIJP (1736-1816)      21-11-1756 
Joannes JANSSENS       07-11-1757 
Jacobus RINCK        22-11-1759 
Hendrik-Arnold WATELET      22-11-1759 
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Arnold WILSENS        22-11-1759 
Jan- Thomas FREDERICI, pr. (1727-1800)   16-11-1760 
Aegidius. M. J. VLECKEN      07-11-1761 
Jan P. M. LIETEN       07-11-1761 
J. Christiaan VAN HEER(S)      26-08-1762 
Antoon VAN PAESCHEN      01-02-1768 
Gerard VANDERSTRAETEN     25-07-1768 
Henricus PIJP, pr.       29-03-1769                 
Willem III CLAES  (1752-1841)     19-11-1776 
Gaspar-Jacob CLAES  (1754-1816)    19-11-1776 
C. L. CONINCKX        18-11-1776  
Willem Jozef ENGELEN      10-11-1777 
Robert I  DE HOLTSCHUER      19-11-1777 
Robert II  DE HOLTSCHUER     02-02-1778 
Hendrik. ZELS        01-11-1779 
J. J. MOORS        01-11-1779 
Winand BAERTS        01-11-1779 
Conrad THOELEN, pr.       19-12-1779 
J. A. A. BOSCH        06-11-1782 
Andries [–Christiaan] SALLEZ (1757-1824)   06-11-1782 
Arnold August GEERTS      02-12-1791 
Gerard WILSENS       05-12-1791 
Nicolaus Casimirus Josephus DOIGNY (+ 1810)  27-05-1793  
Ludovicus (= Willem IV- Lodewijk) CLAES (1788-1874)  30-10-1804  
Joseph JANSSENS       30-10-1804 
Lambert VANDER SMISSEN     30-10-1804 
THEUWENS        1804? 
Jean WILSENS        30-10-1804 
Guillaume DE CORSWAREM,     21-11-1815 
Godefroid PIERLOZE       21-11-1815 
Charles-Edmond-Marie RUYS     28-11-1815 
Petrus JACOBS        04-12-1815 
Joseph DE LUESEMANS      21-11-1816 
Jan-Peter NAGELS       28-12-1816 
Jan VOS         12-01-1818  
DE CECIL         03-12-1818 
Renier PALMERS       30-04-1818 
Henry SEREZO        06-01-1820  
Jacobus GOETBLOETS      21-11-1821   
 
 
Graag dank ik mijnheer Jef Arras voor het delen van zijn vele ongepubliceerde gege-
vens en de inspirerende conversatie. Deze ledenlijst (bijlage 2) is volledig gebaseerd 
op zijn gegevens.  
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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; 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; 35. Dialoog met de ruimte.  
 
2013: 36. De bonnefantenkerk en de graflegging; 37. De uurwerkstad Hasselt; 38. Royal Nord in Hasselt; 39. De Hasseltse septemberkermis in 
1896. 
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