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Een kunstenaarsgeslacht  
 
Hedwig Pauwels (Sint-Niklaas, 1934) heeft vanuit zijn familiale afstamming zowel kunste-
naarsbloed meegekregen, als een flinke dosis realisme om daarmee zijn kost te kunnen 
verdienen. Grootvader Octaaf en vader Achiel, uit wiens tweede huwelijk hij geboren is, wa-
ren actief als kunstschilder maar leefden vooral van hun werk als huisschilder – decorateur, 
bijzonder het marbreren dat tijdens de 19e eeuw sterk in de mode was. Hoewel er ook langs 
moederszijde schilders waren, was Hedwig de enige van de kinderen Pauwels die koos 
voor een artistieke loopbaan. Zijn eigen zoon Audi(bert), die samen met zijn echtgenote Kit-
ty Spaenjers, als juwelenontwerper en zilversmid actief is, vormt de vierde artistieke gene-
ratie in lijn. 
 

Magna en summa cum laude 
 
Parallel met zijn humaniora volgde Hedwig Pauwels lijntekenen en bouwkunde aan de Aca-
demie voor Schone Kunsten te Sint-Niklaas. Aansluitend studeerde hij aan Sint-Lucas Gent 
Sierkunsten, in combinatie met een avondopleiding binnenhuisarchitectuur en publiciteit 
aan hetzelfde instituut. Nog voor hij in 1956 afstudeerde had hij al met succes deelgenomen 
aan enkele ontwerpwedstrijden. Het wekt dan ook weinig verbazing dat hij zijn diploma's 
bekroonde met grote en grootste onderscheiding. Omdat de polyvalente Pauwels al altijd 
graag juwelen had willen ontwerpen, volgde hij nog in 1975 een opleiding edelsmeden te 
Idar – Oberstein in Duitsland. 
 

Werk zoeken en vinden 
 
Hoewel hij meteen na afstuderen al enkele freelance opdrachten van architecten gekregen 
had, was Hedwig Pauwels tijdens zijn eerste werkjaar vooral actief bij de Antwerpse firma 
Dupont – Fourdrignier als ontwerper van porseleindecoratie. In 1957 werd hij aangenomen 
in het in 1955 opgerichte Provinciaal Hoger Instituut voor het Kunstonderwijs, kortweg PHI-
KO, te Hasselt om er het atelier vrije en toegepaste grafiek op te starten en uit te bouwen. 
In afwachting van een vaste benoeming in Hasselt, combineerde hij het lesgeven met deel-
tijds ontwerpen bij de genoemde firma in Antwerpen én met treinritten van Sint-Niklaas naar 
de Limburgse hoofdstad. Op de trein ontmoette hij de jonge leraar Jef Arras op diens toen-
malige pendeltocht Lier – Hasselt. Later zou het exlibris hen opnieuw bijeenbrengen. Hed-
wig Pauwels vestigde zich finaal in 1960 in Hasselt. Later aanvaardde hij ook onderwijsop-
drachten aan de academies van Hasselt (1969-1970) en van Heusden – Zolder (1971-
1990). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ontwerp bordbeschildering voor de firma   
Dupont-Foudrignier (foto Jo Rombouts)  
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Zoals een hele generatie jongeren was ook Hedwig Pauwels sterk onder de indruk van Ex-
po '58 die hij verschillende keren bezocht. De wereldtentoonstelling was in zijn geheel een 
mekka van actuele vormgeving en ademde een sinds dertig jaar ongezien optimisme uit. 
Pauwels noemt tot op vandaag het Tsjechoslowaaks paviljoen zijn mooiste herinnering: het 
was een licht, elegant gebouw waarin architectuur en kunst naadloos in elkaar verweven 
waren. Binnenin was er een voorstelling onder de titel ‘Laterna Magica’ waarbij live optre-
den en projectie synchroon verliepen. Toeval of niet Tsjechië is beroemd om zijn grafici en 
in 1993 zou Hedwig Pauwels er bekroond worden op de internationale wedstrijd Comenius. 
 

Van vele markten thuis 
 
Zijn latere reputatie als exlibrisspecialist, stelt 
zijn andere, heel uiteenlopende ontwerpen 
en creaties – onterecht - in de schaduw. Nog 
in zijn Oost-Vlaamse periode werd Hedwig 
Pauwels aangezocht om de binnendecoratie 
te verzorgen van de Christus-Koningkerk te 
Temse. Deze opdracht omvatte de kruisweg 
in kleurrijk email, een tabernakel met versie-
ring in dezelfde, eigenhandig uitgevoerde 
techniek. Daarnaast ontwierp hij de glasra-
men en het reliëf op de altaarvoet met voor-
stelling van vijf broden en een vis. Voor een 
tweede tabernakel sneed hij zelf de panelen 
uit ivoor met centraal een pelikaan als sym-
bool voor de zelfgave van Christus, te mid-
den van engelen en heiligen. In deze vroege 
werken komen al een aantal eigen karakte-
ristieken duidelijk naar voor: de beheersing 
van uiteenlopende technieken, de vloeiende 
vormentaal en de kleur als expressie.  
 

 
Kruisweg Christus-Koningkerk, Temse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabernakel Christus-
Koningkerk, Temse 
(foto’s provincie Oost-
Vlaanderen) 
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Later ontwierp hij ook nog de kruisweg in de kerk van Luchtbal (Antwerpen) en de binnen-
decoratie in de kerk van de Salvatorianen te Hamont (kandelaars, altaar, tabernakel en de 
vloer onder de doopvont). 
 
Toen de O.L.-Vrouwkerk van Hasselt in 1998 tot basiliek verheven werd, ontving deze de 
bijhorende onderscheidingstekens, het conopeum, een soort parasol, en het tintinnabulum. 
Dit klokje werd ontworpen door Gilbert Govaerts. Voor de bekroning ervan door een ivoren 
Virga Jesse deed men beroep op Hedwig Pauwels. Hij heeft de bekende voorstelling tege-
lijk herkenbaar gehouden, maar met een zekere stilering ten opzichte van het grote goti-
sche origineel. Bijhorend ontwierp hij ook, samen met zijn zoon Audi, een lezenaar getopt 
met een Christus, opnieuw in ivoorsnijwerk. Op de voet is er een vredesduif die hij uit hout 
gesneden heeft, belegd met goud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Lezenaar met ivoren Christus, Virga Jessebasiliek  
      (foto Jo Rombouts) 
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Hasseltse en Limburgse werken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naast de Virga Jesse en Christus in ivoor heeft Hedwig Pauwels nog andere uitgespro-
ken 'Hasseltse' werken gerealiseerd die de nauwe band met zijn adoptiestad aantonen: 
in 1996 ontwierp hij het nieuwe Hasseltse zilverkeurmerk. Deze letter 'H' in een hazel-
noot wordt vanaf dan aangebracht op in Hasselt vervaardigd edelsmeedwerk. Veel later 
werd dit ontwerp ook gebruikt voor de koperen klinknagels die de historische wandeling 
in de binnenstad markeren (foto links, Jo Rombouts). Voor Het Stadsmus en het Comité 
van de Virga Jessefeesten bracht hij, dankzij zijn technische kennis, oude grafiek weer 
tot leven, soms met toegevoegde blinddruk: het bedevaartsvaantje van Sigers, de mira-
kelprent van de Virga Jesse, een exlibris met wapen Weytens, een prent van Onze Lieve 
Vrouw van Loreto te Bolderberg ... Historische gebouwen en gebeurtenissen in Hasselt 
wist hij te bundelen in een vaardige houtgravure 'Het Hasselts gebeuren' en de Virga 
Jesse te midden van bloemen, torens en mensen heeft hij als kleurenets gecomponeerd 
(foto midden, collectie Het Stadsmus 1989.0020.00). Als dank voor zijn indrukwekkende 
reeks eindejaarsuitgaven van acht houtgravures) met afbeeldingen van uithangtekens uit 
Het Stadsmus (foto rechts, ‘De Koetsier’, collectie Het Stadsmus 1991.0270.00), ontving 
hij het levenslang lidmaatschap van de Vrienden van het museum aangeboden. De ster-
ke, meestal volkse beelden heeft hij op krachtige wijze weergegeven, zonder geweld te 
doen aan de historische realiteit.  
 
Voor de provincie Limburg ontwierp hij in 1995 een plaket in de vorm van een triptiek met 
voorstellingen van de goden Minerva en Mercurius, die respectievelijk symbool staan 
voor kunsten en wetenschappen, en handel. Het is de hoogste onderscheiding die de 
provincie uitreikt. De uitmuntende kwaliteit van deze en andere medailles doet auteur 
Luc Vandamme betreuren dat de kunstenaar zich niet vaker als medailleur geuit heeft. 
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Occasioneel maakte Pauwels ook ontwerpen voor wandtapijten, gevelpanelen, meubelde-
coratie, mozaïekvloeren e.d. en sneed hij sculpturen in hout. Zijn opleiding tot edelsmid in 
1975 was het vertrekpunt voor de creatie van een aantal juwelen. 
 
Als titularis van het grafiekatelier aan het PHIKO beschikte hij over een stimulerende con-
text om zich te verdiepen in de verschillende grafische technieken en zo over de mogelijk-
heid om de grenzen van het metier verder af te tasten. Als graficus creëerde hij zowel vrij 
werk, als diverse opdrachten. 
 
Nog in 2014 maakte hij, in opdracht van het Ne-
derlands Steendrukmuseum te Valkenswaard, 
gegroeid uit het drukken van sigarenbandjes 
voor de lokale sigarenindustrie, een grote litho in 
vier kleuren; het is een treffende illustratie van 
een alternatief scheppingsverhaal van dichter 
Cyriel Gladines. Hij levert er het zoveelste be-
wijs van zijn synthetische kracht door de ver-
schillende poëtische bespiegelingen treffend in 
één beeld te vatten.  
 
Daarnaast kon hij zich ook uitleven in een hon-
derdtal 'aquareltekeningen' zoals hij ze zelf 
noemt, deels ontstaan in opdracht van de pro-
vincie Limburg. 
 
Welk medium, binnen- of buiten grafiek Hedwig 
Pauwels ook hanteert, steeds gebeurt dit met 
grondige kennis van het materiaal, met grote 
technische vaardigheid, een vlotte lijnvoering, 
zin voor detail en perfectie, oog voor realiteit, 
met een luchtige toets waar mogelijk ... Het zijn 
de constanten in zijn zeer gevarieerde oeuvre.  “Opdat zij zou kunnen slapen”, litho in 
         4 kleuren (collectie Nederlands Steen-
         drukmuseum, Valkenswaard) 
 

Een late roeping: het exlibris 
 
Het opus 1 van zijn meer dan 1100 nummers tellende exlibrisoeuvre draagt 1952 als datum 
en was louter bedoeld om te kunnen ruilen voor een boek. Het is pas in 1984 dat Pauwels 
zich definitief begon te focussen op deze bijzondere niche van de kleingrafiek. Hierdoor 
kwam Jef Arras als zoon van een exlibrisverzamelaar hem terug op het spoor. Het opus 6 is 
dan ook een boekmerk voor zijn vroegere pendelvriend. Er zouden er nog talloze volgen. 
Beiden waren samen jarenlang bestuurslid van Graphia, de Vlaamse exlibrisvereniging. 
 
Waar Pauwels aanvankelijk vooral exlibrissen graveerde om te kunnen ruilen, genereerde 
die verspreiding zo’n toevloed aan opdrachten, en bijzonder voor portretexlibrissen in aqua-
tint, dat hij noodgedwongen vele andere artistieke activiteiten diende af te bouwen. 
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Toen Graphia vzw in 2008 50 jaar bestond vierde ze dat o.m. met de uitgave van de 
'beredeneerde catalogus' van de exlibrissen die Hedwig Pauwels tot dan toe vervaardigd 
had, in totaal 922 nummers. Hoewel de teller ondertussen al ruim de 1000 overschreden 
heeft, is het boek een schatkamer van Pauwels exlibrisuniversum, met zijn enorme variatie 
aan thema's en dat in uiteenlopende grafische technieken. Onder het begrip ‘vervaardigen’ 
moet trouwens niet enkel ontwerp en uitvoering, maar ook het drukken begrepen worden. 
 
De traditionele, dus niet-digitale grafiek wordt onderverdeeld in drie groepen: hoogdruk (o.a. 
houtgravure), diepdruk (o.a. ets en aquatint) en vlakdruk (o.a. lithografie en zeefdruk). In al 
deze technieken heeft Hedwig Pauwels exlibrissen vervaardigd, soms met de nodige vari-
anten. Meteen valt op dat de gekozen techniek sterk bepalend is voor de stijl en de uitstra-
ling van het grafische werk. In alle gevallen is grafiek werken in spiegelbeeld en worden de 
voorbereidende schetsen via kalkpapier omgekeerd. 
 
Bij de houtgravure met zijn duidelijke zwart–wit-
tegenstelling ligt de expressiviteit in de directe lijnvoering 
die sterk van dikte kan verschillen. Het is de kunst van 
het 'weghalen', het zorgvuldig en trefzeker wegsnijden 
van de niet-drukkende delen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exlibris ‘K. Stevaux’, houtgravure, 1985  
(collectie Het Stadsmus 2012.0183.00) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

exlibris 
 
Het exlibris wordt in Van Dale omschreven als 'eigendomsmerk (prentje, tekening of hout-
snede) voor boeken met zo’n inschrift gewoonlijk verwerkt in een al of niet zinnebeeldige 
voorstelling.' Zijn geschiedenis zou teruggaan tot de 15e eeuw, niet lang na de uitvinding 
van de boekdrukkunst, toen in Duitsland de eerste exlibrissen ontstonden. Zowel Dürer 
als Holbein behoren tot de pioniers van het genre. Waar er aanvankelijk wapenschilden 
als eigendomsmerk werden afgebeeld, deed vanaf de 17e eeuw de allegorie zijn intrede, 
vaak als verwijzing naar de interesse van de bibliofiel. Gaandeweg werd het boekmerk 
ook verzamelobject en ontstonden er verenigingen met ruildagen en tijdschriften. De we-
reld van het exlibris is bij uitstek internationaal. 



8 

 

De meest gevraagde techniek is de aqua-
tint. Anders dan de ets die lineair is van ka-
rakter, laat de aquatint toe om tonaliteit toe 
te voegen via grijswaarden. Deze techniek 
leent zich bijvoorbeeld uitstekend om zeer 
treffende portretten te graveren in een zin-
ken plaat. De kleuren die Pauwels hier intro-
duceert gebeuren via één drukgang, zodat 
ze finaal vermengen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exlibris ‘Jozef Arras’, ets met aquatint, 2006 

(collectie Het Stadsmus 2012.0227.00) 
 

 
In de vlakdruk is het levendige coloriet dominant en het line-
aire marginaal. Dit levert frisse kleingrafiek op die bewege-
lijk is en veel ruimte laat voor humor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exlibris ‘Frauke Mariën’, vijfkleurige zeefdruk, 1990 
(Collectie Het Stadsmus 2012.0219.00) 
 
 

Aangezien een exlibris bijna altijd in opdracht ontstaat, ligt de keuze van de inhoud veelal 
bij de opdrachtgever. Hierbij kan er een onderscheid gemaakt worden tussen portret-
exlibrissen en andere. Sinds eind 1986 kwamen, eerst uit Duitsland en dan van overal el-
ders, talloze vragen om een geliefd persoon uit het heden, maar meer nog uit het verleden 
weer te geven in een boekmerk: van Dürer tot Chopin, van Mercator tot Hugo Claus, van 
Herbert von Karajan tot Prins Charles, van Marilyn Monroe tot Herman Van Veen; slechts in 
een beperkt aantal gevallen wordt de titularis zelf afgebeeld. De treffende weergave van elk 
van de geportretteerden en de harmonische integratie in de volledige compositie hebben 
zijn faam in de wereld van het exlibris definitief gevestigd. 
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Bij de andere onderwerpen komt de inspiratie soms uit de beroepssfeer van de opdrachtge-
ver, uit mythologie of sagenwereld (bv. Tijl Uilenspiegel of Reinaert de Vos) of uit de kun-
sten: literatuur en vooral muziek. Daarnaast is de natuur present in al zijn verscheidenheid, 
soms als onderwerp, dikwijls als decor. Tenslotte voert Hedwig Pauwels ook vaak een veel-
al naakte vrouw ten tonele, even elegant als rondborstig, vaak wulps, maar nooit vulgair. Dit 
thema zit het medium exlibris als gegoten, omdat het thuishoort in de intimiteit van een 
goed boek. 
 
Een interessante cluster vormen de ruim 40 exlibrissen die Pauwels voor zichzelf vervaar-
digde, niet vanuit externe opdracht, maar vanuit intrinsieke artistieke motivatie. De verschei-
denheid aan technieken is groter dan in zijn globale oeuvre en het portret-exlibris ontbreekt 
volledig op een drietal zelfportretten na. De vrouw is in vele gedaanten present, net zoals 
de relativerende wereld van toneel, circus en carnaval, en de verkwikkende sfeer van water 
en zeilen.    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Exlibris ‘Hedwig Pauwels’, houtgravure, 1984  
  (Collectie Het Stadsmus 2012.0182.00) 
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Besluit 
 
Hedwig Pauwels is een multitalent: hij heeft vanuit een brede materiaalkennis en degelijke 
opleiding een breed gamma van artistieke disciplines beoefend en deels ook onderwezen. 
Vanaf zijn 50e focust hij op het exlibris, een genre waarin hij een wereldautoriteit geworden 
is. Bescheidenheid en optimisme gaan bij hem hand in hand met perfectionisme en werk-
kracht. Het resultaat is een omvangrijk en uiterst gevarieerd oeuvre dat tegelijk getuigt van 
de originele vraag van de opdrachtgever, en vooral van het virtuoze, ingenieuze antwoord 
van de kunstenaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     ‘Bokkerijder’, ets en aquatint, 1993    Exlibris ‘Wouter Van Gysel’ (portret Anna 
     (Provinciale Kunstcollectie Limburg)    Teresa De Keersmaker en dansers), ets en 
          Aquatint, 2003 
          (Collectie Het Stadsmus 2012.0198.00) 
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Voetnoten 
 
1. De biografische informatie steunt vooral op een boeiend gesprek met de kunstenaar 

en op een belangrijke bijdrage van Jef Arras, Hedwig Pauwels 70 jaar! in Boekmerk. 
Tijdschrift voor exlibriskunst, 14 (2004/2), pp. 38-42; Jef Arras bezorgde ook nog bij-
komende informatie, waarvoor welgemeende dank.  

2. Cf. www.pauwelsspaenjers.eu. Zie ook Hasselts Zilver, tentoonstellingscatalogus, 
Hasselt, 1996, pp. 243-244. 

3. Tegenwoordig de PXL, MAD-faculty 
4. Het paviljoen zou 171 prijzen gewonnen hebben. Rika DEVOS en M. DE KOONING 

(red.), Moderne Architectuur op expo 58 ‘voor een humanere wereld’, (Brussel), 
2006, pp. 276-287. 

5. Hasselts Zilver, 1996, p. 245 en http://toerisme.hasselt.be/nl/439/content/6903/
individuele-themawandelingen.html (geraadpleegd op 5/08/14) 

6. Zie afbeeldingen via www.erfgoedplus.be en trefwoord 'hedwig pauwels'. Daar is 
o.m. ook een afbeelding te vinden van het grafisch werk dat aan leraars van het Sint-
Jozefscollege aangeboden werd bij hun 25-jarig jubileum. 

7. L. VANDAMME, Pauwels, een familie van kunstenaars, Hasselt, 2014 
8. http://www.steendrukmuseum.nl/nl/webshop/originele-litho-s/opdat-zij-zou-kunnen-

slapen-door-hedwig-pauwels (geraadpleegd op 20/08/14). Zie ook http://
www.steendrukmuseum.nl/nl/webshop/originele-litho-s/lady-godiva-peeping-tom en 
http://www.steendrukmuseum.nl/nl/webshop/originele-litho-s/sheherazade-laat-de-
stenen-spreken  

9. Voor meer details zie J. ARRAS, 2004 
10. Van Dale. Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, Utrecht-Antwerpen, 2005, 

p. 981. 
11. Zie ook T. OOST (red), Exlibris themanummer, in Kunsttijdschrift Vlaanderen, 55 

(2006), nr. 313. 
12. J. VAN PEER en J. ARRAS, Ex libris H. Pauwels, Sint-Niklaas, (2008) 
13. De naakten van Pauwels worden ook wel eens ‘enigszins neo-expressionistisch’ ge-

noemd: L. VAN DEN BRIELE en P. VAN BOUCHAUTE, Exlibris, in Openbaar Kunst-
bezit in Vlaanderen, 1991 nr. 2, p. 57 
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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; 42. Een tinnen bord uit het Hasseltse Augustijnenklooster; 43. 50 jaar Luminé Image Art. 
 
 

* * * 


