Sportieve Hasseltse nostalgie
1913-1964: Het openluchtzwembad
aan de Willekensmolenstraat
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Zwemmen: leve het gezonde (buiten)leven
In Hasselt werd de voorbije jaren regelmatig aandacht besteed aan de zwemgeschiedenis
van onze Limburgse hoofdstad. In 2003, naar aanleiding van 90 jaar georganiseerd zwemmen in Hasselt en de 40ste verjaardag van het overdekt zwembad, werd een omvangrijke
(foto)tentoonstelling georganiseerd die in 2013 – een eeuw zwemsport in Hasselt - nog
eens werd overgedaan. Beide tentoonstellingen heb ik als zwemliefhebber bezocht. In de
enorme schat aan foto’s en documenten miste ik een beetje het verhaal achter het eerste
openluchtzwembad dat in 1913 door prominente Hasselaren werd gebouwd. Toen is het
idee gerijpt om de geschiedenis van het oude dok en de rol die het vervulde in het leven
van de sportieve Hasselaren via een lezing tot leven te brengen.
Zwemmen was bij het begin van de 20ste eeuw duidelijk in de mode. Grote steden gaven
het voorbeeld en bouwden zwembaden; zowel overdekte als open inrichtingen. Hasselt,
begin 1900 een bescheiden provinciestad van nauwelijks 20.000 inwoners, telde heel wat
zwemadepten die regelmatig in het kanaal, in de omgeving van Stokrooi, gingen zwemmen.
Dat de provinciehoofdstad geen zwembad had was voor een aantal zwemliefhebbers een
doorn in het oog. Jules Hermans, een Hasseltse industrieel, nam het voortouw en diende
samen met Charles Preuveneers een aanvraag in om langs de Willekensmolenstraat een
zwemgelegenheid te bouwen en uit te baten. Zij stichtten daarvoor ‘les bains Hasseltois’ dat
over een terrein van 10 are en 35 ca beschikte. De stad Hasselt stond aanvankelijk sceptisch tegenover de plannen. Zwemmen, en dan nog gemengd zwemmen, zou de goede zeden wel eens in gevaar kunnen brengen. De initiatiefnemers weerlegden de kritiek en
slaagden er zelfs in om een petitie met 400 handtekeningen te verzamelen. De petitie droeg
de goedkeuring weg van een aantal prominente en notoire Hasselaren. Zoveel was duidelijk, de Hasseltse beau monde stond achter het project. In 1911, in de schaduw van de nog
altijd bestaande watertoren werd de eerste spade gestoken waarbij de initiatiefnemers zelf
de handen uit de mouwen staken.

Zwembad Hasselt, 12 augustus 1943, met links de watertoren (privéarchief)
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Toch gaat de primeur om als eerste Limburgse stad over een zwembad te beschikken naar
Sint-Truiden. In juli 1912 werd in het ‘Vissegat’, via een privaat initiatief, een bad van 20
meter bij 10 meter geopend. Bij de inhuldiging was overigens een sterke afvaardiging van
Hasseltse zwemmers aanwezig die zich blijkbaar al in 1910 verenigd hadden onder de
naam CNH, Cercle de Natation Hasseltois, die in Sint-Truiden, zoals blijkt uit een artikel in
de Gazet van Sint-Truiden, voor een geslaagde demonstratie zorgden.
Met de afspraak dat de goede zeden bewaakt zouden worden door een politieagent kon het
zwembad in 1913 geopend worden. Het telde aanvankelijk een beperkt aantal houten
kleedhokjes geverfd in de stedelijke witgroene kleuren. Langs de kant van het ‘diep’ stond
een indrukwekkende houten springtrap.

Dat ‘les Bains Hasseltois’ gerund werd door mensen die actief waren in de Hasseltse zakenwereld bewijst een brief uit 1913 waarin meteen, beleefd maar toch gedecideerd, geïnformeerd wordt naar de mogelijkheid om toelagen te krijgen van stad en provincie. De toelage van de stad van 500 frank, die snel werd toegezegd, zou trouwens vrij lang op zich laten
wachten en kwam jaarlijks aan bod via briefwisseling met de stad.
De evolutie van de Cercle de Natation Hasseltois (de latere Hasseltse Zwemvereniging,
Frans was administratief in die tijd de voertaal) zou vanaf de start onlosmakelijk met het
zwembad verbonden blijven. In 1922 is het trouwens de CNH die de uitbating van het
zwembad op zich neemt en als huurder genoteerd staat.
Het zwembad opende traditioneel zijn deuren begin mei, meestal de eerste zondag, om te
sluiten eind augustus, begin september. Bij een uitzonderlijke nazomer kon het wel gebeuren dat het zwembad een paar dagen of zelfs weken langer open bleef.

Zwembad Hasselt, 1946, met achteraan de gestreepte kleedhokjes (privéarchief)
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De vraag naar een overdekt zwembad
Vanaf de dertiger jaren groeide bij de CNH, toen al meer bekend als de HZV (Hasseltse
Zwemvereniging) de interesse voor een overdekt zwembad. Die bouw zou uiteindelijk enkele decennia op zich laten wachten.
In 1936 bereikte de vraag van de HZV naar een overdekt zwembad de toenmalige minister
van volksgezondheid, E. Vandervelde. De secretaris van de Hasseltse Zwemvereniging
hoopte dat de minister er voor kon zorgen dat de HZV in 1938, het jaar waarin de club de
titel van ‘Koninklijke’ zou mogen dragen, over zo’n accommodatie kon beschikken.

Zwembad Hasselt, 12 augustus 1943 (privéarchief)

De kabinetchef van de minister antwoordde dat de minister veel aandacht besteedde aan
het onderwerp maar dat de stad Hasselt het initiatief moest nemen.
Ongetwijfeld heeft de uitbraak van de Tweede Wereldoorlog de zaak sterk vertraagd. De
Duitse bezetter was overigens zeer gecharmeerd door de aanwezigheid van een zwembad
in Hasselt en eiste het bad regelmatig op voor de soldaten.
De onvervulde wens om in Hasselt overdekt te kunnen zwemmen werd in de naoorlogse
periode een vast item tijdens de jaarlijkse carnavalsoptochten. De leden van HZV zorgden
bijna ieder jaar voor een opmerkelijke deelname. Halfweg de jaren 1950 pakten de leden
van de waterpolo uit met een heuse stunt. Op een wagen werd een openluchtbad geïnstalleerd waarin de ‘ijsberen’ naar hartenlust hun zwemkunsten vertoonden. Het was een koude dag in maart. De temperatuur lag nauwelijks enkele graden boven nul. Gelukkig was er
iemand die regelmatig kokend water bijgoot zodat het koudegevoel samen met voldoende
glaasjes jenever even verdween. Maar een aantal zwemmers hield aan de stunt toch wel
een bronchitis over.
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Het gezelligste terras van Hasselt
Intussen was het zwembad tot volwassenheid gekomen. Het telde na de oorlog 55 cabines,
het overgrote deel voor de heren, gesitueerd links van het bad. De dames moesten het aan
de rechterzijde met een beperkt aantal stellen. Aan de achterzijde werd een zittribune geïnstalleerd die snel een geliefkoosde rustplaats werd voor de jeugd. In het midden stond een
professionele springplank. Aan de rechterkant verrees in de jaren dertig een betonnen
springtoren met 6 trappen. Alleen de echte ‘cracks’ durfden van de hoogste trap springen.
Geen sinecure want het bad was maar 2,25 meter diep.
De zwemuren waren keurig ingedeeld, tijdens de voormiddag was er mogelijkheid tot gemengd zwemmen. Iets wat in bepaalde middens niet direct werd geapprecieerd. In de namiddag volgden aparte zwemstonden voor jongens en meisjes. ’s Avonds werd afgesloten
met gemengd zwemmen.
Op donderdagnamiddag mocht de jeugd gratis zwemmen, op voorwaarde dat ze gebruik
maakte van een gemeenschappelijk kleedhok, links een hok voor de jongens en rechts een
voor de meisjes. Bij de start van het zwembad werd ook afgesproken dat de werkmens op
zondag eveneens het voorrecht kreeg om gratis te zwemmen. Deze bepaling is later weggevallen, maar het gratis zwemmen voor de kinderen op donderdagnamiddag, vroeger de
klassieke halve schooldag, is tot het einde gebleven.
Vóór het zwemgedeelte werd een sfeervol rozenprieel aangelegd dat met voorsprong uitgroeide tot het mooiste terras van Hasselt. Het was gezellig vertoeven onder de parasols.
Een bescheiden ‘buvette’ werd bemand door de fotogenieke Ribbie, mevrouw Irene
Paelinck, die later de fakkel overgaf aan haarkapper Hermans en Valerie Asnong.
Gedurende vier maanden konden moeders, vaders en grootouders in het prieeltje hun
spruiten in de gaten houden.
De HZV en de waterpolo ontpopten zich ook tot organisatoren van sportwedstrijden en festiviteiten. Ze werden niet alleen druk bijgewoond maar kenden vaak een nachtelijk verlengstuk waarbij het genieten was onder de vele lampions. Boven het kleine ploeterbad werd
tijdens feestjes een dansvloer gelegd. Creatief denken heet dat.

Jean-Marie Hoex en Jef Wyckmans op het terras, 1954, foto door Maggy Dirix (privéarchief)
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Kleurrijke figuren
Het zwembad was dus vier maanden per jaar open. Voor de exploitatie deed de HZV beroep op tijdelijk personeel, meestal personen die op rust waren. Het waren vaak kleurrijke
figuren, met op kop Nest Schouterden, de redder van dienst. Maar Nest vervulde meerdere
functies. Hij was ook ordehandhaver. Ondanks zijn kleine gestalte straalde hij een natuurlijk
gezag uit. Met Nest viel niet te lachen. En wie het te bont maakte vloog gewoon buiten.
Niemand heeft Nest ooit zien zwemmen. Algemeen wordt zelfs aangenomen dat Nest niet
kon zwemmen. Dat belette hem niet om toch af en toe een zwemmer in de problemen uit
het bad te halen. Hij beschikte daarvoor over een nuttig attribuut: een lange stok met aan
het uiteinde een ring.
Nest was een praktische redder, iemand met gezond verstand. Om het aantal reddingen te
beperken tot het strikte minimum dokterde hij een sluitend systeem uit waarbij in het diepe
gedeelte van het zwembad alleen ervaren zwemmers mochten komen. En je werd pas als
ervaren beschouwd als je bij Nest je proeven had afgelegd: een lengte probleemloos zwemmen op je rug en op je buik. Nest beschikte over een feilloos geheugen om onverlaten, die
hun proeven nog niet hadden afgelegd, meteen tot de orde te roepen. Als Nest zag dat zich
in de omgeving van de ‘dop’, een met veel kunst- en vliegwerk in elkaar geknutselde boei
die de scheiding tussen diep en ondiep aangaf, een onervaren zwemmer toch een poging
deed om een halve meter richting diep te gaan dan stond Nest meteen naast de kant met
zijn klassieke maar indringende vraag: “Menneke, hebt gij uw proeven afgelegd?”.
Het zwembad was ook de plaats waar je zwemonderricht kon krijgen. En dan komen we bij
een andere kleurrijke figuur, Jean Letz. Hij was, zoals het een zwemleraar betaamt, getooid
in een smetteloos wit ensemble. Op zijn hoofd droeg hij vaak een ‘canotier’, een platte
strooien hoed.
Jean verstond de kunst om je in één week, perfect volgens de regels van de kunst, te leren
zwemmen, en dat was altijd schoolslag, ook wel ‘streek’ of op zijn Hasselts ‘bras’ genoemd.
De leerlingen kregen de eerste dag van de opleiding een dikke autoband rond hun middel
waarmee ze via een katrol aan een kabel werden opgehangen zodat ze perfect gestrekt op
het water lagen. Via een touw trok Jean de leerling vooruit terwijl hij hem of haar de basisslag inprentte met een simpel telsysteem: een, twee, drieJ Daarmee de maat aangevend
van de zwembeweging. De volgende dagen werd de autoband vervangen door een steeds
dunner wordend exemplaar. De zesde dag zorgde enkel een fietsband voor de illusie dat je
met dit hulpmiddel bleef drijven maar intussen kon de leerling zwemmen.
De methode was zo succesvol dat er zelfs lange wachtrijen waren. Suggesties van bezorgde ouders om eventueel externe zwemleraars in te schakelen werden door Jean van de
hand gewezen. Hij en hij alleen gaf zwemles. Geen vreemde eenden in de bijt.
Jean Letz vervulde nog een andere functie: hij verkocht ook de kaartjes en de abonnementen.
We hebben het terloops al gehad over de gezelligheid van het terras en over de ‘buvette’
die door pronte dames werd bemand. Irene Paelinck, alias ‘Ribbie’ was een bijzonder pronte dame die bij oude Hasselaren, en dan hebben we over zwemmers die voor de tweede
oorlog het dok frequent bezochten, een onuitwisbare indruk heeft nagelaten. Tijdens gesprekken met oude Hasselaren dook haar naam altijd spontaan op. Ribbie zocht echter andere horizonten op en gaf de fakkel door aan Valerie Asnong, beter bekend als madame
Hermans en nog later als de ‘madame van het kotje’ daarmee bedoelend op de eenvoudige
buvette.
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Valerie had blijkbaar school gelopen bij Nest Schouterden. Met Nest had zij de strenge aanpak gemeen. Alles moest ordelijk verlopen. Maar als je bij haar regelmatig wat consumeerde of als je als jongere je fiets, tegen betaling, binnen de omheining van het zwembad stalde, dan had je bij haar toch een streepje voor. Niet iedere jongere had een frank over om
de fiets binnen te stallen, dus werd die buiten tegen de betonnen afsluiting gezet. Het kan
een kwakkel zijn maar vaak stelden jongens en meisjes, die hun fiets buiten parkeerden, bij
het verlaten van het zwembad vast dat hun banden plat stonden.
Madame Hermans serveerde niet alleen de beste Oxo van de streek, tapte niet alleen de
beste pintjes, zij kreeg toch haar grootste faam met de verkoop van koekjes van het merk
Victoria. Eén frank betaalde je daarvoor en in ruil smolt het culinair genot in je mond. Subliem. Cynisch genoeg ging de fabriek in 1964 dicht, precies in het jaar dat ook het zwembad sloot.

Nest Schouterden en Jean Letz, datum onbekend (tentoonstelling Een eeuw zwemsport in Hasselt, 2013)

Gust Quintens
Spreken over het zwembad in Hasselt is niet mogelijk zonder even te blijven stilstaan bij de
figuur van Gust Quintens, secretaris-penningmeester van de HZV. Gedurende vele decennia was hij het administratief boegbeeld van het zwemdok en de HZV. Ik heb de periode dat
Gust nog zwom niet meer meegemaakt maar hij was wel vrijwel dagelijks aanwezig in zijn
zwemdok waar hij altijd in zeer verzorgde outfit, meestal getooid met een strikje, verscheen.
Gust was een man van grote ‘sérieux’ die perfect paste bij iemand die een betrekking had
bij een bankinstelling. In 1950 ontving Gust, van prins-regent Karel, de ‘Gouden medaille in
de Kroonorde’, een feit dat in het lokaal van de HZV, de Cambrinus, met een uitgebreid diner werd gevierd. Dat lokaal werd overigens uitgebaat door de nicht van Valerie Asnong:
Elza Hermans.
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Inspirerende sportieve biotoop
Het open zwemdok was, en die rol mag niet onderschat worden, ook een voedingsbodem
voor de ontwikkeling van de zwemsport en de waterpolo. Hoewel we in deze bijdrage vooral
focussen op de geschiedenis van het zwemdok en zijn betekenis voor de jeugd en de Hasseltse bevolking kunnen we toch niet voorbijgaan aan het sportieve hoofdstuk.
De waterpoloploeg ontstond in 1931 en groeide onder impuls van enkele pioniers, waaronder Paul Collet, Maurice Hoex en niet te vergeten de Brusselaar Raymond Servais snel uit
tot een vaste waarde in de Belgische waterpolowereld. Het snelle succes kwam er vooral
onder impuls van de Brusselaar Servais die als reserve internationaal bij zijn verhuis naar
Hasselt meteen met ambitieuze plannen kwam. Sneller dan verwacht startte Hasselt in de
competitie en werd zelfs kampioen.
Hasselt was in die tijd de enige Limburgse waterpoloploeg en speelde uitsluitend tegen
Waalse tegenstrevers. Dat de wedstrijden dan ook nog geleid werden door Waalse arbiters
zorgde niet alleen af en toe voor taalproblemen maar ook voor conflicten omdat de Hasseltse zwemmers zich nogal eens benadeeld voelden door de scheidrechter. Niet zelden eindigden wedstrijden tumultueus waarbij het al eens gebeurde dat een gewraakte scheidsrechter in het water belandde. Jean Vroonen, oud waterpolospeler, bevestigt dat waterpolo
in die tijd geen spel was voor doetjes. “Boven water,” vertelt Jean, “was het waterpolo maar
onder water was het regelrechte oorlog.”
Ook de Hasseltse Zwemvereniging kende in het oud dok een periode van bloei. De club
leverde regelmatig zwemmers af die uitblonken in wedstrijden en de bekende lange afstandswedstrijden, de zogenaamde doortochten van het kanaal. Deze doortochten – in
Hasselt werd zo’n bekende doortocht tot in de jaren zestig georganiseerd – werden op diverse plaatsen in het land opgevoerd met telkens een serieuze afvaardiging van de HZV.
De HZV werd echter in haar sportieve werking sterk gehandicapt door het feit dat het bad
maar 4 maand per jaar open was, onvoldoende voor een professionele training. De waterpolo – de leden waren doorgaans een stuk ouder en beschikten over auto’s – weken in de
winter regelmatig uit naar het Sportfondsenbad in Maastricht maar voor de jongeren viel dat
niet te organiseren. Wel nam de HZV, de laatste jaren dat de club actief was, in het oud dok
een Nederlandse trainer onder de arm die wekelijks de jeugd kwam trainen.

Kanaal Hasselt, 1942 (expo Het nieuwe zwembad en een terugblik, 2015)
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Een dagje genieten
De frequentie van het bezoek aan het zwembad werd uiteraard in grote mate bepaald door
het weer. Er was wel een harde kern die dagelijks, vanaf de eerste dag dat het seizoen begon, aanwezig was. Een kern die zich niet liet afschrikken door de soms erg lage temperaturen van het water die begin mei nauwelijks boven de 15 graden lag. Het water werd in
principe om de week ververst. Chloor werd niet gebruikt, enkel producten om de zwemkom
te kuisen. Dat kuisen gebeurde zaterdagavond waarbij Nest altijd op hulp kon rekenen van
een aantal leden. Bij aangenaam zomerweer liep de temperatuur van het zwemwater geleidelijk op tot 20, 21 en 22 graden. 23 Graden was vrij uitzonderlijk en werd alleen bij een hittegolf bereikt.
De zondag was doorgaans de topdag omdat er dan de hele namiddag gemengd kon worden gezwommen. Bij warm weer streek dan ook een hele meute zondagszwemmers in het
dok neer; de goedweer zwemmers waarvan een deel, meestal de meisjes, niet verder raakte dan de populaire zittribune achter de wipplank. Tijdens die dagen liep het aantal bezoekers vlot op tot 500 en zelfs meer.
Die bezoekers konden uiteraard niet allemaal terecht in de kleedhokjes. Wie echter een
kleedhokje had kunnen bemachtigen deelde dat spontaan met leeftijdsgenoten, vrienden en
vriendinnen. Vaak zaten er meer dan 5 zwemmers in een cabine. En wie niet kon rekenen
op de goodwill van iemand kon uiteraard nog altijd terecht in de gemeenschappelijke cabine.
De kleedhokjes waren uitgerust met een eenvoudige sleutel voorzien van een vierkantig
uiteinde die in het deurgat paste. Wie een sleutel had kon overal binnen. Maar ook zonder
sleutel kon je een gesloten cabine zonder problemen openen. Het volstond om de deur onderaan een beetje op te lichten en je kreeg toegang. Nog een anekdote over die sleutels.
Die werden dikwijls in het bad gegooid als onderdeel van een spelletje waarbij je zoveel
mogelijk sleutels moest opduiken. Soms gebeurde het dat alle sleutels in het water lagen.
Nest greep dan met zijn gebruikelijke strengheid in en beval de zwemmers om de sleutels
meteen op te duiken en bij hem af te leveren.
We hadden het net al over de harde kern die dagelijks kwam zwemmen. Een van die prominente figuren is zeker Jean Van Houtteghem. Hij was een zwemmer pur sang. Iedere dag
trok hij zijn baantjes als voorbereiding op de kanaalwedstrijden waaraan hij vele jaren met
succes deelnam. Jean had in de discipline van de schoolslag maar één concurrent, een zekere Gabriels. Als die aan de start verscheen moest Jean vrede nemen met een 2de plaats.
Jean was met zijn atletisch gebruind lichaam een voorbeeld voor iedere jeugdige zwemmer
met ambitie. Jean heeft trouwens na de sluiting van het oud zwembad als coach en trainer
nog een aardige carrière in de zwemsport uitgebouwd. Hij was ook een van de bezielers
van Spartacus, een afscheuring van de HZV, een jonge club die meteen op nationaal vlak
grote successen behaalde. Die successen waren uiteraard alleen maar mogelijk omdat in
Hasselt al, via het oud zwemdok, een potentieel aanwezig was dat dankzij de opening van
het overdekt bad en de uitstekende trainingsmogelijkheden, tot bloei kon komen.
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Het einde
Van bij de start van het oud zwemdok werd de uitbating toevertrouwd aan de CNH, later
HZV die in 1922 officieel huurder werd van het zwemdok. Les Bains Hasseltois werd in
1928 verkocht aan Ferdinand Croonenberghs en partners maar de uitbating bleef in handen
van de HZV. In 1948 had een nieuwe transactie plaats. Op 9 november 1948 werd bij notaris Gruyters een akte ondertekend waarbij de HZV en de familie Deplée eigenaar werden
van het zwemdok.
Vanaf het einde van de jaren dertig drongen zich regelmatig herstellingswerken op. In 1954
moesten er ingrijpende werken uitgevoerd worden. Budgettair kon de HZV die opdracht niet
aan. Na overleg met de stad Hasselt nam deze laatste het zwembad over en liet voor een
bedrag van 250.641,90 BEF herstellingswerken uitvoeren. Het bad werd toen een tijdje gesloten maar op 12 juli 1954 kon het terug geopend worden. De HZV kreeg de verzekering
dat de uitbating voor de volgende 30 jaar vastlag.
In 1959 viel dan de beslissing dat Hasselt eindelijk een overdekt zwembad zou krijgen. De
Hasseltse burgemeester Paul Meyers was toen minister van Volksgezondheid en Gezin en
had een hand in de beslissing die op gejuich werd onthaald. Maar naarmate de opening van
het nieuwe zwembad dichterbij kwam groeide bij sommigen toch het verlangen om het oude
bad te behouden en om het zelfs te integreren in de biotoop van het nieuwe zwemdok. Die
vraag werd door het stadsbestuur en schepen Staf Storms als onrealistisch beschouwd.
Met andere woorden, het oud dok moest dicht. Nog een jaar bleef het zwemdok open maar
door de impact van het nieuwe zwembad was het aantal bezoekers in het oude dok zo sterk
teruggevallen dat de club de exploitatie moest stopzetten.
In 1966 viel definitief het doek. Voor 35.000 frank werd het toen al verloederd dok gesloopt.
Het terrein bleef tot in de jaren tachtig braak liggen tot een Lummense bouwpromotor op de
site een appartementsblok oprichtte. Ongeveer rond dezelfde periode werd het Kapermolenpark geopend zodat er in Hasselt weer in openlucht kon gezwommen worden. Spontaan
vond de oude harde kern van het oud zwemdok elkaar in de nieuwe accommodatie die intussen ook weer tot het verleden behoort. Maar niet getreurd. Straks krijgt Hasselt voor de
derde maal een riant openluchtbad. Het oude was goed maar het nieuwe zal beter zijn al
blijft er toch een stuk nostalgie, een stuk heimwee naar een tijd waarin geluk nog heel gewoon was.

Op de plaats waar ooit het
zwembad stond in de Willekensmolenstraat bouwde
aannemer
Verbeemen
(Lummen) in 1982 deze appartementsblok. Foto Clem
Reynders

***
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voor overdekte zweminrichting;
Familie Wissels (Kuringen): brief uit 1955 met het dringend verzoek om de dochters te leren zwemmen. Maar de wachtlijsten zijn te lang. Externe zwemleraren krijgen geen toelating zwemonderricht te geven;
HZV: brief van Gust Quintens van 20 april 1964 aan het stadsbestuur om het open
zwembad te renoveren en te behouden;
1964: Brief van de stad aan de HZV (schepen Staf Storms): sluiting openlucht
zwembad.

Volgende personen en/of instellingen werden geïnterviewd of leverden een bijdrage via tips
en/of foto’s:
Federatie Overheidsdienst Financiën (administratie van kadaster), Jean Gilmont, Elza en
Mia Herman, Nicolaï Ella, Jean Nicolaï, Christiane Plessers, Jean Vroonen, Jean Van Houtteghem, Marc Quintens, Guido Roussard, Guy Smeets, Mieke Strauven.

***
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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 ‘GordonBennet’, 1924, Paul Hermans (1898-1972); 123. Henri Van Straten (1892-?), lino’s en litho’s; 124. Schilderijen ‘Geboortehuis’ & ‘Gezicht op
Romboutstoren van Mechelen’, Guillaume Ballewijns (1875-1944); 125. Uithangteken ‘In Sint-Lambertus’, 1801;
2004: 126. De kraag van de Hasseltse boogschutters; 127. Schilderij ‘Grote Capucienenstraat’, Clement Van Campenhout (1921-1997), 1961;
128. Prent ‘Gezicht op de Boulevard met links de gevangenis’, Charles Jooseph Hoolans (1814-?); 129. Offerandeschotel met in reliëf 7
(keizers)hoofden, 17e eeuw; 130. Affiche van het eerste Nederlands Eucharistisch Congres, Hasselt, 1904, Leo Jaminé (1854-1921); 131. Zes
schilderijen uit de cyclus van het H. Sacrament van Mirakel bewaard in Herkenrode; 132. Alambiek afkomstig uit Staatlaboratorium in
Guffenslaan in Hasselt, E. Adnet, Parijs; 133. Gedenkpenning “150 jaar Koninklijk Atheneum Hasselt”, Luc Verlee (°1939), 1994, 1994; 134.
Schilderij ‘Hubert Leijnen (1909-1997), hoofdredacteur van HBvL van 1929 tot 1976’, Eugène Polus, 1951.
2005: 135. Ontwerptekening voor tegelpaneel ‘Tuin met pauw en zwaan’, Manufacture de Céramiques Décoratives de Hasselt (1895-1954);
136. Beeld van de Roode Roos; uitgave in beperkte oplage t.g.v. inhuldiging monument op de Schiervellaan Hasselt, Gerard Moonen (° 1953).
***

Overzicht Kunst en Erfgoed in de Kijker:
(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.
(Elke KEIK vanaf 2010 kan eveneens gratis gedownload worden op www.hetstadsmus.be)
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; 44. Hedwig
Pauwels; 45. Franz Anton Brändl (1720-1782).
2015: 46. Vuurpeloton in Hasselt; 47. Gedenkmonument (1856) voor de oud-strijders van Napoleon; 48. Fotostudio BlanckartJ Kijken naar het
vogeltje!

***
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