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EEN TINNEN BORD UIT HET  
HASSELTSE AUGUSTIJNENKLOOSTER 

 
Nicol. Speelmans (1730-1787); 

Diep bord afkomstig van Augustijnenklooster; 
Gemerkt; 

Niet gedateerd; 
Tin. 

 
Aankoop vzw Stadsmuseum, inv.nr. 2013.0079.00. 
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Het voorwerp 
 
Tot voor kort beschikte Het Stadsmus niet over voorwerpen in tin waarvan eenduidig kon 
aangetoond worden dat ze in Hasselt vervaardigd werden. Bij de restauratie van een 18de-
eeuws uurwerk werden in 2013 Hasseltse tinmerken aangetroffen op de achterzijde van de 
wijzerplaat1. Ondertussen kon Het Stadsmus echter ook een tinnen bord verwerven met 
een Hasselts tinmerk, alsook een interessant eigendomsmerk. 

Voorzijde tinnen bord                                                   Merken op de achterzijde van het bord 
(inv.nr. 2013.0079.00) 
 
Zoals verder in de tekst zal blijken is het gekroonde roosmerk toe te wijzen aan de Hasselt-
se tinnegieter Nicolaas Speelmans en zijn nakomelingen. De twee centraal geslagen letters 
in schildjes zijn initialen van een voormalige eigenaar. Het rechts geslagen huismerk met 
een hart en pijlen wordt meestal toegewezen aan de Augustijnenorde. Deze was tot de 
Franse Revolutie aanwezig in Hasselt.  
 
Alvorens dieper in te gaan op de activiteiten van de tinnegieters te Hasselt zullen kort het 
gebruik en de belangrijkste karakteristieken van tinnen gebruiksvoorwerpen overlopen wor-
den. 
 

Gebruik van tinnen voorwerpen 
 
Gedurende de middeleeuwen was tin het standaard materiaal voor veel gebruiksvoorwer-
pen van de stedelijke burgerij en religieuze instellingen. Voorwerpen voor keuken en eetka-
mer (borden, bekers, kannen, zoutvaten, peperstrooiers,...) werden daarnaast vervaardigd 
uit steengoed (o.a. Raeren, Frechen, Siegburg, 5) en glas (o.a. Luik). De minder bedeel-
den gebruikten veelal voorwerpen uit loodgeglazuurd aardewerk of hout. 
 
Vanaf het begin van de 17de eeuw werd Chinees porselein ingevoerd door de VOC en ge-
kocht door de rijkste burgerij en adel. Het surrogaat voor dit porselein, met tin geglazuurd 
aardewerk (vooral Delft), veroverde in de 17de eeuw geleidelijk aan haar plaats bij de burge-
rij zonder een structurele concurrent te vormen voor tinnen voorwerpen. Het marktaandeel 
van tin slonk sterk vanaf het midden van de 18de eeuw door de invoer van nieuwe industrië-
le keramische producten uit Engeland (zandsteengoed of faience fine). Hierdoor ontstonden 
ook in het huidige België-Luxemburg soortgelijke fabrieken (Boch Septfontaines, Luik, An-
denne, Nimy, 5). Een bijzondere concurrentie werd nog gevormd door het zachte porselein 
uit Doornik. 
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Tot het midden van de 19de eeuw bleef tin echter een zeker marktaandeel behouden. In de 
tweede helft van deze eeuw werd de variatie in de productie van tinnen voorwerpen echter 
snel zeer beperkt en bestond deze veelal uit natte inhoudsmaten en medische apparatuur 
(o.a. Klisteerspuiten). Op het einde van de 19de eeuw en tijdens het begin van de 20ste eeuw 
was er met de arts-and-craftsbeweging (Groot-Brittannië) en jugendstil – art nouveau 
(Duitsland, Frankrijk) een korte revival in het gebruik van tin voor de kunstnijverheid. 
 
Na de tweede wereldoorlog kende het materiaal een laatste heropleving voor de productie 
van decoratieve objecten die tot doel hadden om de nieuwe mode van antieke of historise-
rende meubelen aan te kleden. Vooral in Limburg waren nogal wat tingieterijen actief.  
 

Samenstelling tinnen gebruiksvoorwerpen 
 
De tinnen voorwerpen bestonden uit een legering van overwegend tin met andere metalen, 
veelal lood. Het voordeel van lood was dat het aanzienlijk goedkoper was en het gieten van 
de tinnen voorwerpen gunstig beïnvloedde. Het nadeel was echter dat de voorwerpen zach-
ter en zwaarder werden, maar vooral ook dat lood toxisch is. 
 
Om deze reden werden reeds in de middeleeuwen ordonnanties uitgevaardigd die tot doel 
hadden de samenstelling van de tinlegering te reglementeren. Zo waren in Leuven vanaf 
1437 drie tinlegeringen toegestaan2. De beste kwaliteit was fijn tin met maximaal enkele 
percenten lood. Daarnaast werden twee mindere kwaliteiten toegestaan met 20% en 28,5 
% andere metalen, vooral lood. Voorwerpen die in contact kwamen met voedingswaren be-
stonden bijna uitsluitend uit fijn tin. De mindere kwaliteit werd gebruikt voor andere ge-
bruiksvoorwerpen, zoals inktpotten of kamerpotten. 
 
Merk op dat tinnen voorwerpen die het percentage tin expliciet vermelden (b.v.b. “95%”) 
bijna uitsluitend decoratieve 20ste-eeuwse objecten zijn. Voordien werd een systeem van 
tinmerken gebruikt om de kwaliteit aan te geven. 
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Tinmerken 
 
Op vele oude tinnen voorwerpen zijn tinmerken bewaard gebleven die toelaten om de loca-
tie van vervaardiging, de ouderdom, de kwaliteit en zelfs de ambachtsman te identificeren 
die het voorwerp vervaardigde. Naar inspiratie is dit vergelijkbaar met zilvermerken. Aange-
zien de merken echter veel groter zijn bevatten ze meer informatie en zijn daardoor ook 
eenvoudiger te interpreteren. 
 
Mees3 geeft een mooi overzicht van het type merken die kunnen voorkomen op tinnen voor-
werpen. 
 
Het meestermerk geeft aan wie het object vervaardigd heeft. Veelal wordt dit gecombi-
neerd met stadsmerken of kwaliteitsmerken. Het bevat meestal de initialen van de naam 
van de tinnegieter en vaak ook een datum. Meestal is dit de datum waarop de tinnegieter 
meester van het ambacht werd. Soms had het ook een ander doel. Zo werden tinnegieters 
die betrapt werden op frauduleuze praktijken (foute legering, verkopen tin van buiten de 
stad, ...) soms verplicht het jaartal in hun meestermerk aan te passen naar het jaar waarin 
deze praktijken vastgesteld werden. 
 
In een aantal steden bepaalden ordonnanties dat een verwijzing naar het stadswapen 
diende opgenomen te worden in de merken. Zo verwijzen al de Antwerpse merken naar de 
burcht die nog steeds gebruikt wordt in het stadswapen van deze stad. Ook andere her-
komstmerken waren in gebruik, vaak verwijzingen naar de patroonheilige. Voorbeelden 
zijn Sint-Michiel voor Brussel, Sint-Pieter voor Leuven, Sint-Rombouts voor Mechelen, Sint-
Trudo voor Sint-Truiden en Sint-Germanus voor Tienen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roosmerk en gecombineerd meester/                 Roosmerk, stadsmerk en meestermerk van  
stadsmerk van Joannes Vande Wijngaert,                     Rumoldus Carolus Hubertus Charlis,  
werkzaam te Antwerpen (1742-na 1794).                          werkzaam te Leuven (1808-1858). 
 
Vanaf het begin van de 16de eeuw werd het roosmerk in de Zuidelijke Nederlanden inge-
voerd als het belangrijkste kwaliteitsmerk. Het betreft een gekroonde roos of Tudorroos. 
Soms wordt het roosmerk gecombineerd met een verwijzing naar de stad. Zo hebben Ant-
werpse roosmerken vaak een hand in het hart van de roos.  
 
Vanaf de 18de eeuw werden cartouchemerken ingevoerd in een aantal steden. Eerst betrof 
het vermeldingen van kwaliteit (bvb. fyn engels bloktin). Geleidelijk aan werd de volledige 
naam van de tinnegieter opgenomen in het cartouchemerk, een praktijk die sterk toenam in 
de 19de eeuw.  
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Door het afschaffen van de ambachten in de Franse periode verdween omzeggens elke 
controle op het toepassen van tinmerken, dit in tegenstelling tot zilvermerken. De tinnegie-
ters gebruikten die merken waarvan zij dachten dat ze hun commerciële belangen het best 
dienden. 
 
Een laatste type merken op tin zijn eigendomsmerken. Vaak gaat het om ingeslagen initia-
len van de eigenaars. Daarnaast komen echter ook wapenschilden en zegelmerken voor 
van adellijke families, kerkelijke en medische instellingen, gilden en ambachten. 

 
Cartouchemerk van tinnegieter Charles Van Lint uit     Eigendomsmerk van de familie Briers  
Leuven (werkzaam 1850-1872).                                                                             uit Hasselt. 
 

Bewaring tinnen voorwerpen 
 
In verhouding tot de productie van de historische tinnegieters in Hasselt en andere steden 
zijn relatief weinig voorwerpen bewaard gebleven. Hiervoor zijn er meerdere redenen. 
 
De eerste reden is dat de kristalstructuur van de tinnen voorwerpen onstabiel is onder in-
vloed van vocht en lage temperatuur. Dit leidt tot een geleidelijke spontane desintegratie 
bekend als tinpest. Tot vrij recent was dit proces slecht begrepen en meenden verzame-
laars dat aangetaste voorwerpen de nog intacte voorwerpen konden “besmetten”. 
 
Verder is tin steeds gezien als een product dat geregeld vernieuwd diende te worden. Ver-
sleten tinnen voorwerpen werden binnen gebracht bij tinnegieters die ze hersmolten. In his-
torische rekeningen wordt dan ook vaak melding gemaakt van een maakloon en een kost 
voor het materiaal waarbij ingeleverd tin in min gebracht werd. 
 
Tin is verder een onderdeel van de legering brons. In tijden van oorlog werd tin daarom sa-
men met koper en brons in beslag genomen door bezetters om oorlogstuig te produceren. 
Zelfs uit de eerste wereldoorlog zijn verhalen bekend van kloosters die hun tinnen voorwer-
pen zelf tot blokken smolten en begroeven, met het idee vanuit de grondstof nieuwe voor-
werpen te laten produceren nadat de oorlogshandelingen voorbij waren. 
 
De afgelopen jaren zijn de schrootprijzen voor tin en andere non-ferrometalen dusdanig ge-
stegen dat opnieuw op grote schaal tinnen voorwerpen in de smeltkroes verdwijnen. Het 
gaat hier spijtig genoeg niet enkel om zuiver decoratieve stukken van na de tweede wereld-
oorlog, maar ook om historisch erfgoed. 
 



6 

 

De sporen van Hasseltse tinnegieters 
 
De activiteiten van tinnegieters binnen de stad Hasselt waren reeds langer bekend. Zo wor-
den een aantal tinnegieters vermeld in de publicatie naar aanleiding van de tentoonstelling 
Oog in Oog in Het Stadsmus in 2003. Merken konden echter niet toegewezen worden aan 
deze ambachtslieden. Voorwerp 12.4 uit deze tentoonstelling, een vistreef van de familie 
van Elsrack, wordt op basis van het tinmerk echter wel tentatief, en zoals zal blijken correct, 
toegewezen aan een lid van de familie Lantmeters. 
 
Er werd aangenomen dat het ontbreken van kennis over het Hasseltse stadsmerk aan de 
basis lag van het niet kunnen identificeren van Hasselts tin. Het is inderdaad zo dat in de 
steden van Vlaanderen, Brabant, Henegouwen, 5 stadsmerken gehanteerd werden voor 
tinnegieters en zilversmeden. Vaak is er ook een relatie tussen de zilver- en tinmerken. Een 
mooi voorbeeld is Leuven met de sleutel en het schild in de zilvermerken en Sint-Pieter met 
de sleutel in de tinmerken. 
 
Bij de Hasseltse zilvermerken is er echter geen sprake van het systematisch gebruik van 
een stadsmerk.  Daarenboven maakt Hasselt voor de Franse Revolutie deel uit van het 
Prinsbisdom Luik. Als dusdanig was Luik, en in mindere mate Maastricht, de referentiestad 
voor bestuurders en ambachten. Ook in Luik is er geen standaard stadsmerk aanwezig bij 
de tinmerken. 
 
Alhoewel de vraag van het stadsmerk vooralsnog onbeslecht blijft, is het aannemelijk dat de 
tinnegieters naar Luiks voorbeeld vaak hun eigen merk voerden zonder verwijzing naar het 
stadswapen. Het eventueel toewijzen van aangetroffen tinmerken aan Hasseltse tinnegie-
ters vraagt dan ook een gedegen onderbouwing. Voor een vijftal tingieters menen wij tot 
een dergelijke onderbouwing te kunnen komen. 
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Hasseltse tinnegietermerken (Langenaeker, 2012) 
 
Nicolaas Speelmans 

 
De volkstelling van 1763 vermeldt de tinnegieter Jan Nicolaas Speelmans als koopman. Hij 
kocht het smedenambacht onder de naam Nicolaas in 1751-1752 op lijfrente. Hij werd ge-
boren in 1730 als zoon van Christiaan Speelmans en Anna Barbara Husson. Hij huwde om-
streeks 1758 Aldegondis Conincx. In 1766 werd hij, na het overlijden van Hendrik Jacquet, 
aangesteld als stadspegelaar. Hij overleed zelf in 1787. Zijn tweede dochter Maria Elisa-
beth, geboren in 1762, huwde in 1791 zilversmid Peter Jan Willers. Zijn mannelijke nako-
melingen zetten het tinnegieterambacht verder. 
 
Deze merken werden voorheen gebruikelijk toegewezen aan de Stad Niklaas ondanks het 
ontbreken van de raap uit het stadswapen. 
 
Wij menen dat het bij dit meestermerk gaat om een beeldend merk dat verwijst naar de 
voornaam van de tinnegieter. De datum van 1752 komt overeen met het jaar 1751/1752 
(gebroken jaren in de rekeningen waarin de tinnegieter het smedenambacht te Hasselt 
kocht. 
 
De vorm van het meestermerk doet overigens erg Luiks aan met de plaatsing van de datum 
op een wijze die eveneens bij diverse 18de-eeuwse Luikse tinnegieters terug te vinden is.4  
 
Op voorwerpen die op basis van de typologie van de merkletters voor eigenaarinitialen eer-
der aan de late 18de of 19de eeuw toegewezen kunnen worden, wordt vaak het roosmerk 
met initialen NS dubbel aangetroffen, zonder het meestermerk. Wij wijzen deze merken hy-
pothetisch toe aan de tinnegieters van de 2de een 3de generatie Speelmans. 
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Godfried Lantmeeters 
 
In 1669 werd de functie van pegelaar 
“der maeten” overgenomen door Jan 
I Lantmeeters van zijn broer Godfried 
Lantmeeters. Beide waren zonen van 
Cornelius Lantmeeters en Aleidis   
Tier(s). Godfried werd geboren in 
1634 en huwde Marie V(e)uskens 
(Voskens-Vossius) in 1663. Hij werd 
in de hoedanigheid van tinnegieter 
vermeld als eigenaar van het Huis De 
Tennen Knop aan de Fruitmarkt 24. 
 
Dit merk komt voor op een breedge-
rand schoteltje dat gepubliceerd werd 
in PewterWare 13, nr. 26, door Jan 
Beekhuizen. 
 
Hetzelfde roosmerk komt voor op een vergiet dat in “Oog in oog” vermeld wordt als nr. 12.4, 
eigendom van de Hasseltse familie Van Elsrack. 
 
De betreffende tinnegieter huwde in 1663, wat vaak ongeveer samen viel met het opnemen 
van de zelfstandige activiteit als tinnegieter. Mogelijk verwijst het afgebeelde dier in het 
meestermerk zelfs naar de familie van zijn echtgenote, Voskens alias Vossius, die niet on-
begrijpelijk, twee vossen in hun wapenschild voerden.5  
 
Hendrik Wauters 
 
Hij werd in 1729 geboren als zoon 
van Christiaan Wauters en Marie 
Christine Pijp. Hendrik Wauters 
huwde Marie Catherine Winants 
(Wynants). Het paar kreeg in totaal 
9 kinderen tussen 1763 en 1780. In 
1777 trad Catherine Agnes, waar-
schijnlijk de dochter van Hendrik 
Jacquet, op als meter. Bij de 
volkstelling van 1795/96 was hij 
woonachtig in de Hoogstraat (huis 
97). Hij overleed in 1803. 
 
Meesterteken met randschrift HA SSE LT en H.W. 1758. Verder een schild met linksonder 
hazelaar, rechtsonder een sibbeteken (?), linksboven een 8-puntige ster en rechts boven 3 
harten (?). 
 
Gezien de datum, initialen en de vermelding Hasselt worden deze merken tentatief toege-
wezen aan Hendrik Wauters, ondanks het feit dat zijn hoofdactiviteit eerder koperslager en 
pompenmaker was. 
 
De hierbij getoonde merken komen voor op de eerder vermelde wijzerplaat van een uur-
werk uit Het Stadsmus6. 
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Jan Mathias Geerts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In 1780 kocht tinnegieter Jan Mathias Geerts het smedenambacht. Hij huwde Barbara Wa-
gemans. Hij was de zoon van Jan Geerts en Maria Catherina Huveners en de broer van 
zilversmid Jan Arnold Geerts. Hij was bij de volkstelling van 1796 reeds overleden. 
 
Meesterteken met Heilige Quintinus (Sint-Kwinten) en IMG in band aan de voetzijde. Roos-
merk met IMG in de kroon. Klein roosmerk met MG in de kroon. 
 
Gerardus Pricken 

 
De volkstelling van 1795/96 ver-
meldde de tinnegieter Gerardus 
Pricken aan de Koeienmarkt. Hij 
was in 1792 ingeweken uit Maa-
stricht en was geboren omstreeks 
1772. In hetzelfde huis werd ook 
Barbara Wagemans vermeld, on-
dertussen de weduwe van Jan Mat-
thias Geerts. Vermoedelijk heeft zij 
de activiteit als tinnegieter verder 
gezet na het overlijden van haar 
man en haar laten ondersteunen 
door de Maastrichtse tinnegieter-
gast. Gerardus Pricken huwde Ma-

ria Joanna Gielkens, geboren omstreeks 1781 te Hasselt. Bij de volkstelling van 1814 was 
hij nog steeds tinnegieter.  Blijkbaar werd deze activiteit steeds minder lucratief, want bij de 
volkstelling van 1829 is hij slager, net zoals nogal wat leden van zijn schoonfamilie. Ook in 
1834 oefende hij die activiteit nog uit. 
 
Recuperatie van merkijzers van Jan Mathias Geerts door de tinnegieterknecht van zijn we-
duwe. Meesterteken met IMG uitgesleten en GP aan weerszijde van de heilige Quintinus 
toegevoegd. Roosmerk met IMG uitgesleten en GP onderste boven (!) toegevoegd. 
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Voetnoten 
 
1. Ruyter, 2013. 
2. Mees, 1984. 
3. Mees, 1990. 
4. Bron merken: Philippe Probst, Vlaamse tinvereniging. 
5. Bron merken: Jan Beekhuizen, Amsterdam. 
6. Ruyter, 2013. 
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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; 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; 40. Muziek! Het College van Sint-Cecilia van Hasselt 1670-ca. 1830. 
 

2014: 41. Hasseltse bands 1945-2000. 
 
 

* * * 


