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De “slang- of slangen(koek)”, ook “schermoel” [chèrmoul, scheermoel,
scheerkoek, scharmoel(ie), ] genoemd

en de “coecken van het begijnhof”

Van 12 tot 22 november 2015 vond in heel Vlaanderen de Week
van de Smaak plaats met als thema ‘VergETEN’. Veel van ons eten
lijkt misschien vergeten maar is dat niet en verdient het om gekoesterd te blijven. Die duik in het verleden was niet enkel uit nostalgie,
maar bedoelde ook waardevolle ideeën nieuw leven in te blazen.
Hasselt, ooit de eerste “Stad van de Smaak”, ontwikkelde tal van
initiatieven. Op vraag van Het Stadsmus is ondergetekende in de
documentatie van de ASG (Academie voor de Streekgebonden
Gastronomie, p/a Stadsarchief Hasselt) gedoken op zoek naar
“vergeten” Hasseltse recepten. Iedereen kent de Hasseltse speculaas maar de hier beschreven koeken zijn nog ouder. Het gaat om
de slangenkoek- of sche(e)rmoel en de begijnenkoek.

A. De “slang- of slangen(koek)”, ook “schermoel” [chèrmoul, scheermoel,
scheerkoek, scharmoel(ie), 6] genoemd
Hasseltse ‘slangen-’ of ‘schermoelkoek’ was/is een langwerpig baksel in schietspoel-vorm
met spitse einden, dat bij het eten met suikerstroop werd overgoten.
Het heeft in elk geval niets te maken met “chermoula”, een marinade van vis die meestal
gebruikt wordt in de Noord-Afrikaanse (Algerije, Libië, Marokko, Tunesië,6) keuken, dat
gemaakt wordt als volgt:
Plet in een vijzel of hak zeer fijn een bussel platte peterselie en een
bos verse koriander en pers daarbij 4 à 5 tenen knoflook. Doe alles in
een kom en voeg daar zout naar smaak, een halve koffielepel gemalen zwarte peper, 1 koffielepel komijnpoeder, 1/2 koffielepel paprikaof chilipoeder en het sap van 1 citroen aan toe en vermeng alles
goed. Roer er dan een flinke scheut olijfolie doorheen.
Klaar! Ook lekker met een stukje brood.

Doofpot voor schramoelen

Ook heeft de scharmoelenkoek of de naamgeving ervan geen binding met schramoelen, schraboelen of scharbielen voor overblijfsels
van verbrande kolen die aan elkaar koeken of voor de nog brandbare
kolenresten die met behulp van een aszeef uit de as en de sintels
gezeefd werden voor het vervaardigen van kluiten (scharmoelen). In
deze betekenis kennen we her en der de naamgeving van een schramoelenbak voor de sintelbak (ook sinters in Hasselt) van een kachel.
Vandaar dan ook de uitdrukking voor iemand die met een slecht afbrokkelend gebit geplaagd zit: “'t Is zuust nen bak schramoelen as
z'euren mond oopenduut!” Het is juist een bak sintels ... (Schrabillen
in het Waasland zoals te Lokeren, maar ook gekend in o.m. het Hageland onder schraboelen).

De vermeldingen voor Hasselt met een naamsverklaring
De slangenkoek wordt te Hasselt al vermeld in de 17e eeuw. Dr. J.F. Gessler bevestigt in
zijn Proeve van een Oudhasseltsch glossarium1 “slang” als lekkernij door volgende vermelding in de stadsrekeningen en meer bepaald in het Bouwmeester-register 1630-312: “Aen
Henrick Brants van coecxken ende slangen voer den magistraet : 4 gl. 10 st.”. Steunend op
onderzoek in de ons omringende streken, is het meer dan waarschijnlijk dat de Hasseltse
magistraat deze koekjes met regelmaat bestelde om als geschenk te geven bij een geboortebezoek.
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Ook verwijst Constant Vanderstraeten, in zijn studie over het brouwersambacht te Hasselt3
naar het koekje onder de naam “schermoelen” als traktatie door het ambacht, samen met
een pot bier, op 18 augustus bij het feest van Sint-Arnoldus.
Recentelijk werd “scheerkoek” als bijbaksel vermeld in het Woordenboek van de Limburgse
Dialecten4, en, voor gans de provincie Belgisch-Limburg enkel genoteerd in de regio Hasselt met P55 (Kermt) sxerkuk en Q74 (Kortessem) sxejrkuk. Ook in het Woordenboek van
de Limburgse Dialecten5 wordt schaarkoek vermeld voor Kiewit-Hasselt, naast de enige andere vermelding voor Belgisch-Limburg met “schaarkoekje” (schaarkoekske) voor Tongeren.
De brug tussen ‘schermoel’ of ‘scharmoel’ en ‘slangenkoek’ vinden we bevestigd in de Dictionnaire populaire de Wallon Liègeois6 van Simon Stasse: chèrmoule, n. f. (= nominatif féminin): Petit pain en pâte molle allongé et fendu sur la longueur → mitche, pistolèt ~ chèrpint,
n. m. (= nominatif masculin): sarpent, serpent (= slang).
Daar het Hasselts dialectwoord “schaar” of “schar” naar scharrel of scharren verwijst, kan
men voor een woordverklaring ook duiden naar scharren + moelie. Scharren in de betekenis van uitraapsel, samenraapsel (deegresten).
In Haspengouw zegt men voor een boorlinkske: e poâneke of scheêrkoekske. In Hasselt
kent men het woord `schaarkiekske`voor een nakomertje en kan men verwijzen naar bijbaksel, waarbij men het baksel maakte met restdeeg.
Maar dat laatste is onzeker want, met de spitse vorm van een slangenkop in gedachten,
kan men voor schar of scher ook denken aan scharp (= scherp, spits).
Het tweede bestanddeel van het woord verwijst naar moelie (kneedtrog). In de Dieksjenèèr
van ’t Hessels7 wijst men naar gietvorm voor “moel” (Franse “moule”). Maar het is ook ruimer: het dialectenwoordenboek Munsterbilzen (van het Minsters) bv. verwijst daarbij ook
naar een bakvorm voor “moel” en in zijn Woordenboek of Diksjenaer van 't Mestreechs.
Maastricht verwijst Endepols naar het woord mollie (<mouillier) voor “week gemaakt brood”.
Ook dr. Frans Debrabandere8 geeft een soortgelijke verklaring en verwijst naar het vroegnieuwnederlands (1500-1700) schermoelie gerelateerd aan “scherp-moelie”, langwerpig
broodje. Op die wijze komt men ook terug naar de bovenstaande “brug” tussen ‘schermoel’
of ‘scharmoel’ en de benaming ‘slangenkoek’!
In de Guide du Visiteur9 van het Musée de la Vie Wallonne treffen we volgende afbeelding
aan, hierbij wordt vermeld:
“Une couronne de niches allongées, dites chèrmoules,
en pâte molle tres peu cuite (pain blanc au lait et ici
aux œufs, avec raisins de Corinthe); on les cuit en les
disposant sur une “platine”, ici au nombre de 14, de
façon que la cuisson les soude en un point; un glacis
de sucre obtenu à chaud les recouvre (Spa, 1925); il y
a des variantes locales dans leur préparation: c’est ainsi qu’à Verviers la pâte ne referme pas d’œufs et que
les chèrmoules y sont fendues dans le sens de la longueur; ce genre de miches importées, avec leur nom,
du voisinage germanique, spéciallement d’Eupen, n’est
connu que dans l’est du Pays de Herve et la région de
Limbourg, Verviers, Spa et Malmedy (en malmédien tchêrmoûse); Elles sont exposées ici
sur une claire circulaire en fine vannerie d’osier avec pied, qui sert aussi à Liège comme à
Verviers, etc., à présenter les tartes A”
Miche is hier mikkebroodje, een broodje uit zuiver tarwemeel.
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In een breder kader gezet
Zoals uit bovenstaande blijkt, kunnen we deze (Hasseltse) specialiteit ook in een breder
kader plaatsen. In de bijdrage Het Lovaniense in Kiliaen's Etymologicum, ed. 1599, 1777,
die dr. Leo Goemans, Bestendig Secretaris der Koninklijke Vlaamsche Academie, plaatste
in de Album opgedragen aan prof. Dr. J. Vercoullie, 1857-1927, door ambtgenooten, oudleerlingen en vereerders, ter gelegenheid van zijn zeventigsten verjaardag en zijn emeritaat10 schrijft hij op pag. 150 het volgende:
«Schermoelie (Km. : Louan. Crustulum bicorne Libum oblongum, triticeum q. d. scherpmoelie, Crustulum utrinque acutum). Te Leuven onbekend. De Mechelsche volkstaal kent skramiilekuk een zekere soort van fijne koek.
Te Maestricht heet “s'ermo'l” een gewone koek in den vorm van ons "pistolet”. Grandgagnage (Dictionnaire étymologique de la langue Wallonne, 1845, pag. 346) haalt als algemene
naam scàrmoie aan en voegt er bij: “sorte de petit gateau - Malm(édy) sairmouze (sorte de
pain au beurre) sans doute = d(ialecte) d'Aix (1) scheemull ou schermull (petit pain blanc,
leger et délicat)”. De Waalsche vorm wijst veeleer op Maestrichtsche afkomst.» (1) J. Muller
und W. Weitz, Die Aachener Mundart.
Als men de diverse bronnen nagaat, is dit gebak als een Euregionale Maas-Rijn specialiteit
te bestempelen. Zo ook bv. in het Französisches Etymologisches Wörterbuch (FEW – opgestart door Walther von Wartburg)11 of in het Bulletin de la Société Liégeoise de littérature
Wallonne12 waar men onder “scheermull” verwijst naar de verzamelgroep “semmel”, dit zijn
broodjes of kadetjes, maar ook naar het verspreidingsgebied van deze benaming:
“rheinisch”. In het Duitstalige Eupen is het een “schärmull”.
Vervolgens wordt er verwezen naar Verviers met benaming “chèrmoule” en als uitleg “petit
pain au beurre”. In Malmedy en Stavelot kent men met “tchèrmoûse” als benaming – hierbij
wordt er een link gelegd naar “sairmouze” als oudere gevonden benaming in Malmedy
(1793).
Voor Luik wordt er voor de daar bekende “chèrmoules” ook verwezen naar de verouderde
benaming “scârmoye” of “scârmoie”. Dit vinden we ook in de Bulletin du Dictionnaire Wallon13, evenals in Note d'étymologie: scârmoye, chèrmoule van Jules Feller14. Vervolgens
wordt er verwezen naar Vlaanderen met “scharmoel” (cfr. Hasselt met schermoel als oudst
gekende verwijzing) en “schramoelie” (Antwerpen).
Volgens P. H. Vos en H. van Lieshout15 spreekt men in Beerzel (deelgemeente van Putte,
prov. Antwerpen) over „schramullenkoek". Hierbij weten we dat schramoeliekoeken gegeven werden bij een geboortebezoek en er kan dan een verband gelegd worden naar een
vroeger gebruik waar de nieuwe moeder op de zondag van haar eerste kerkgang of op de
zondag daarna haar vriendinnen en buurvrouwen onthaalde op de koffietafel met koekbrood (West-Vlaanderen), met krentenbrood op tafel in de Antwerpse Kempen of rondom
Oudenaarde op een traktatie van wafels en in het Antwerpse op 6 schramoeliebroodjes.
Dit sluit dan weer aan met de oudst gekende vermelding in het Bouwmeester-register 163031 van slangenkoek of scharmoeliebroodjes te Hasselt “6dat de Hasseltse magistraat deze
koekjes met regelmaat bestelde om als geschenk te geven bij een geboortebezoek”!
Charles Sementier verwijst in zijn Vocabulaire des Boulangers, Patissiers Confiseurs, etc.16,
naast de benaming “chèrmoule” voor Verviers, naar Eupen als oorsprongsgebied met “petit
miche originaire d’Eupen” (miche of kleine mik). Ook attendeert Sementier dat men er twee
soorten kent: de grote met krenten en de kleinere, ongeveer de helft zo groot, zonder krenten. Naar het gebruik toe geeft hij aan dat ze vooral dienen als ontbijtkoeken.
Aken (Aachen) kent de benaming “scheermull”; maar Joseph Müller en Wilhelm Weitz verwijzen in Die Aachener Mundart: Idiotikon nebst einem poetischen Anhange17 ook naar
“Scheemull” of “Schermull” als benaming, gebakken op Witte Donderdag en Goede Vrijdag.
Ook hier spreekt men van twee soorten, maar dan van gevulde en ongevulde!
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Hoger zagen we voor Maastricht “s'ermo'l”, een gewone koek in den vorm van ons
"pistolet”. Endepols H.J.E. geeft in zijn Woordenboek of Diksjenaer van 't Mestreechs.
Maastricht18: scharmoelie of sjeermoul, maar ook sjeermuilke met als eerste verklaring:
langwerpig min of meer spits week broodje (met suiker) en enige krenten. Hierbij geeft hij
ook: “6tegenwoordig zuut me bijj geine bekker mie kriege, in de joare 1890 woare ze nog
euveraal te kriege; de kraanke (=zieke) bekker kreeg ’n gebroje kerremenaot en e paar
sjeermoulen.
We vinden het woord sjeermoul ook bij Alfons Olterdissen in Prozawerken in Maastrichtsch
dialect19 bij het verhaal XXIX de Volksbruiloft:
“De ganse broelof mèt te monika vèlt noe bij en um et rech sjoen te zinge doen ze dat zoe
laanksaam meugelek, mer es et oet is volleg dadelek:
‘Laote veer nog ins drinke in et ginneraol’.
Noe zwijg Leen evekes um ins te drinke en ampassant 'n sjeermoul nao binne te wèrreke
mèt e paar sjijve van de ‘woors’. De broedegom maak et z'n vrun aongenaom door hun dikke lappe van de sjink tou te gooje mèt te oetnudiging: ‘Alloh, jonges, vret taan!”
Tot slot geeft Endepols ook aan dat, met een woordspeling, men in Maastricht ook sjeermoul (als “scheerzoen”) zegt – de zoen van een pasgeschoren man6
In het jaarboek van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundige Genootschap20 treffen we
volgende interessante tekst aan: « “de koster: drie gulden voor het onderwijs der arme kinderen, en één vat rogge voor het noenluyden". Vervolgens werden jaarlijks vier stuiver uitgegeven tot aankoop van scharmoelen, die op het hooge feest van Kerstmis in de kerk —
onder de Kinderen geworpen werden. De naam van “scharmoele” is in onze streken nog
bekend en beteekent Een plat koekje uit wittebrood gebakken dat den vorm en nagenoeg
de groote heeft van een schouderblad. Verder deelden geregeld de Heilige Geest meesters
brood uit aan de armen a) Op Sint-Thomasdag b) op Goeden Vrijdag c) op Pinksteren. Voor
sterven bedeeling werden telkens vier malder Rogge en op Goeden Vrijdag also nog vier
vat tarwe gebakken. Het bakloon bedroeg doorgaans 32 stuiver.»
Interessant is ook de vermelding van een "schèrkuukske" voor Tilburg21 in: Ben jij de jongste thuis? Zedde gij ut schèrkuukske? Ook “schèèrkiendje” was volgens Verbunt in gebruik
om een nakomertje aan te duiden. Mandos22 spreekt eveneens van een scherkoekje (of
trogschaarsel) als koekje van het laatst bij elkaar geschraapte deeg en de verwijzing naar
de naam voor een nakomertje in een groot gezin. Ook voor Nicolaas Daamen23 is
"schairkuukske - het laatste kindje in een gezin" net als voor A. Weijnen24. Een eveneens
Tilburgs synoniem voor ‘schèrkuukske’ is ‘panschròpsel’ (panschraapsel).
Voor Nederlands Noord-Brabant verwijst het Woordenboek der Nederlandse Taal ook naar
“conioele”; met: waarschijnlijk een bepaald soort brood(je). Het is mogelijk terug te voeren
op corn (‘graankorrel’; de oorspronkelijke vorm zou dan cornioele moeten zijn geweest) of
op moele (‘kneedtrog’, ‘baktrog’). In dat verband wordt er ook verwezen naar
“schermouwe”. Mogelijk wordt hiermee scharmoelie bedoeld: ‘zeker gebak, wigvormig tarwebroodje, eigenlijk uitschraapsel van de trog. In Brabant, naar het schijnt verouderd, maar
in de 18e eeuw nog vermeld’25.
Over de benaming ‘slangenkoek’ voor ‘scher- of scharmoel’ is niet zoveel terug te vinden.
In de provincie Luik treft men soms de aanduiding “(miche de) pain serpent” aan. In het
boek De koophandel van Amsterdam, naar alle gewesten der waereld... van Jacques Le
Moine de L'Espine & Isaac Le Long26 speekt men wel van “slangenkoekjes, hier te Land
gemaekt”. En in Maandelyke uittreksels of Boekzaal der geleerde waerelt27 worden eveneens de slangenkoekjes vermeld.
Ook in het Zuid-Afrikaans kent men slang(en), cfr. “heerlike eetgoed, van slangkoek tot
suigstokkies”. Maar hier heeft men het eerder over een gebak, taart, gemaakt in de vorm
van een slang.
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Uitvoeriger wordt er ingegaan op “slangetje” voor diverse
slang- of S-vormige koekjes, gebakjes of broodjes in het
Woordenboek van de Limburgse Dialecten28. Hierin wordt
o.m. ook heel duidelijk naar de Hasseltse regio verwezen
met: slangetje (ook slangske), S-je (ook eske soort verfijnd
wittebroodje), strontje (ook stronteke), 6
ASG-medelid Robrecht Penders wist ook, na het lezen van
een eerste versie van deze bijdrage, dat dit gebakje (met Safbeelding), veelvuldig voorkwam in Bilzen onder de naam
van "Soekkerêske" en bij bijna alle bakkers van Bilzen verkrijgbaar is. Vooral zijn buur, bakkerij Claesen, maakte ze. Het was een droge ietwat harde koek met fijne stukjes witte kandijsuiker bestrooid. 6 Maar we denken dat de S-vormig koekjes of “essen” een ander verhaal zijn.
Bereiding van de (ongevulde) schermoelen of slangenkoekjes:
Een recept van Werner Grauls, Erevoorzitter Hasseltse Bakkersbond29 in een interview in
juni 1974 met J. Collen:
Het wordt bereid door één ons (vóór de invoering van het metriek stelsel was één ons
meestal ca. 30 gram - huidige waarde ca. 100 gram) boter en suiker tot een luchtig geheel
te kloppen waarbij vervolgens 2 eierdooiers en een halve geraspte citroenschil wordt bijgevoegd. Nadat het tot een goed glad mengsel werd geklopt, voegt men er geleidelijk een half
pond (250 gram) bloem bij, terwijl er goed geklopt wordt. Dan, indien gewenst, nog een 100
gram Korinthische krenten toevoegen. Eenmaal een vaste deeg verkregen, rolt men deze
uit en verdeelt men ze in “slangen” van ca. 4 cm. breedte, 10 cm. lengte en 1 cm. dikte. Deze “slangen” worden in cirkelvorm op een beboterd bakblik gelegd en bestreken met eiwit.
Na een 10-tal minuutjes goed bakken strooit men er tenslotte nog wat suiker op of overgiet
men de koekjes met een suikerstroop (is dikker dan suikersiroop).
Bereiding suikerstroop voor ca. 750 ml: doe 250 gram kristalsuiker, 500 ml water en de geraspte schil van een halve citroen in een pan met een dikke bodem om aanbranden te voorkomen. Breng dit langzaam aan de kook en roer voorzichtig om de suiker op te lossen.
Breng de stroop aan de kook en laat hem 5 minuten zachtjes bubbelen. Laat hem daarna
helemaal afkoelen en doe hem over in een gesloten pot en bewaar die in de koelkast of gebruik hem direct – warm of koud.
Bereiding van de (gevulde) schermoelen of slangenkoekjes
Recepturen voor degelijke “vergeten” koekjes zijn uiterst moeilijk te vinden. Gelukkig vonden we een bereiding voor (gevulde) slangen- of schermoelenkoekjes in Recepten uit alle
windstreken voor zoet gebak - verzameld, geordend en bewerkt door Astrid Veltman voor
Noord-Brabant en meer bepaald Tilburg:
Ingrediënten (ca. 15 personen):
Voor het deeg
▪ 300 gr bloem
▪ zout
▪ 50 gr poedersuiker of honing
Voor de vulling:
▪ 100 gr rozijnen
▪ 1/2 dl brandewijn
▪ 100 gr amandelen
▪ 50 gr walnoten
▪

▪ 1 ei
▪ 2 eetlepels (30 gr) (koolzaad)olie
▪ 1 dl lauw water
▪
▪
▪
▪

100 gr gedroogde vijgen
50 gr gedroogde pruimen zonder pit
50 gr suiker
500 gr appelen
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Vet voor het bakblik:
▪ 1 eidooier
▪ 1 eetlepel olijfolie

▪

poedersuiker

Bereidingswijze:
Het deeg:
Zeef de bloem boven het werkblad, druk er een kuiltje in en doe daarin een snuifje zout, de
poedersuiker, het ei en 1 eetlepel olie. Voeg beetje bij beetje 1 dl lauw water toe en kneed
het geheel tot een glad en soepel deeg. Vorm het deeg tot een bal, kwast deze met de rest
van de olie in en laat hem afgedekt 1 uur rusten.
De vulling:
Week voor de vulling de rozijnen in de brandewijn.
Hak de amandelen, walnoten, vijgen en pruimen fijn en vermeng ze met de suiker.
Schil de appelen, verwijder de klokhuizen, snijd ze in stukjes en meng die, samen met de
rozijnen en met de gehakte notenmassa.
Vet een bakblik (ca. 25 cm x 25 cm groot) in.
Rol het deeg op een theedoek uit tot een plak ter grootte van het bakblik. Verdeel de vulling
hierover, rol de lap met behulp van de theedoek tot een langwerpige klosvormige rol met
spitse einden op en leg de rol met de naad naar beneden op het bakblik.
Prik er op verscheidene plaatsen met een vork in. Roer de eidooier met de olie en een eetlepel water los en bestrijk het deeg hiermee.
Zet het bakblik in de op 200 graden voorverwarmde oven en bak de koek 40 minuten.
Laat de koek in de uitgeschakelde oven nog 5 minuten staan en bestuif hem voor het serveren met poedersuiker.
Jacques Vanderstraeten, leraar aan de bakkerijafdeling van de
Hotelschool in Hasselt, was zo vrij met dit recept aan de slag te
gaan en maakte op donderdag 24 september 2015 terug de
“gevulde Hasseltse schermoelen” met lengte van ca. 10 à 12 cm,
samen met zijn collega Jo Nicolaï (TA Bakkerij) als professioneel
klankbord. Zijn commentaar was: “prima recept, maar de volgende
keer gebruik ik toch wat meer brandewijn om een smaakresidu
hiervan te krijgen6” De ASG presenteerde ze op een hor(de) of
koeke(n)wis (in ‘t Hessels: hoardsje voor rond vlechtwerk als taartschotel).
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B. De “coecken van het begijnhof”
De begijnenkoek kennen we uit een overeenkomst tussen de begijnen en de Abdij van Herkenrode uit 1626 voor levering op 17 december ter ere van de Heilige Begga.
Wie waren de begijnen?
Begijnen waren vrome vrouwen die ergens gesitueerd kunnen worden tussen kloosterlingen
en leken. Net zoals kloosterlingen legden ze de geloften van gehoorzaamheid en kuisheid
af, maar het waren slechts tijdelijke geloften. Er was altijd een weg terug want op elk ogenblik van hun leven konden ze beslissen om naar de "wereld" terug te keren. In tegenstelling
tot kloosterlingen legden ze geen gelofte van armoede af, maar hun regel herinnerde hen
wel aan soberheid en eenvoud. Begijnen combineerden het contemplatieve leven (het kerken) met het actieve (het werken). Ze moesten immers, ieder voor zich, in hun eigen onderhoud voorzien. Vooral de ziekenzorg lag hen nauw aan het hart.
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Begijnen worden geassocieerd met begijnhoven, suggestieve decors die tot op vandaag tot
de verbeelding spreken. Omdat begijnhoven alleen in de Nederlanden bestaan, wordt vaak
gedacht dat begijnen een exclusief fenomeen van onze streken geweest zijn. Niets is minder waar. De begijnenbeweging was een Europese beweging die haar oorsprong vond op
het einde van de 12e eeuw, een tijd van maatschappelijke en culturele vernieuwing, van
grote religiositeit. Overal in Europa ontstonden in de late 11e tot 13e eeuw nieuwe religieuze
bewegingen. De begijnen wilden in de geest van de tijd ook het evangelische armoedeideaal beleven, al legden ze dan geen gelofte van armoede af.
De begijnen hebben zich in de Nederlanden het langst als groep kunnen handhaven door te
gaan samenleven in begijnhoven. Een begijnhof kan vergeleken worden met een mini-stad,
een speciaal voor de begijnen gebouwd ommuurd geheel waarbij ze woonden in conventen, ook gemeenschapshuizen genoemd, evenals in afzonderlijke huizen met tuin (groenten
en kruiden) die rond een kerk gegroepeerd waren. Gemeenschappelijke huizen en dienstgebouwen voor o.m. het bakken van brood of het brouwen van bier vervolledigen het zelfvoorzienend geheel dat onder het beheer stond van een grootjuffrouw en een aantal meesteressen. De infirmerie en de Heilige-Geesttafel stonden in voor de armenzorg in het Begijnhof en verleenden bijstand aan enerzijds zieke en oude en anderzijds arme begijnen.

Begijntjes in de processie. Zijstuk uit een drieluik van Isidoor Opsomer. Begijntjes en begijnhoven - Begijntjes' regel en leven, 1913

Het Hasselts begijnhof
Het eerste begijnhof, reeds vermeld in 1245, was buiten de stadsmuren gelegen in de nabijheid van de z.g. "Begijnenpoel" en de "Planckenweide" en werd in 1567 (Beeldenstorm)
verwoest. In 1571 werd een nieuw, het tweede, begijnhof opgericht, ditmaal binnen de
stadsmuren, op de rechteroever van de Nieuwe Demer. Tussen 1707 en 1780 werd op de
linkeroever het huidige, derde, begijnhof gebouwd, voornamelijk in Maaslandse renaissancestijl. Het oude begijnhof bleef nog een tijdlang in gebruik, en was door een brug met het
nieuwe gedeelte verbonden. Op het pleintje, afgebakend door de vleugels van het nieuwe
begijnhof werd in 1753-1754 de begijnhofkerk opgetrokken, gewijd aan Sint-Catharina, een
bakstenen zaalkerk in classicistische stijl, tijdens de oorlog verwoest in 1944. In 1938 werd
het complex door de Provincie Limburg aangekocht en in 1946 ingericht als Provinciale Bibliotheek. In 1959 bouwde men de westvleugel met vergader- en tentoonstellingsruimten in
het kader van zijn nieuwe culturele bestemming.
Het begijnhof, in zijn huidige vorm, bestaat uit een L-vormige huizenreeks, gelegen rondom
een pleintje, thans ingericht als tuin, waarin de ruïnes van de voormalige begijnhofkerk bewaard bleven. Het geheel wordt ten noorden begrensd door de Witte Nonnenstraat, ten
zuidoosten door de Badderijstraat, en ten zuiden door de Zuivelmarkt. Hier bevindt zich het
classicistisch poortgebouw uit 1780 dat via een kasseiweg toegang verleent tot het hof.
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Producten van huisvlijt
Sommige begijnhoven waren gekend voor hun ambachtelijk gemaakte producten. Zo waren
de Turnhoutse begijnen eertijds bekend om hosties te bakken.

Hosties bakken in Turnhout tot ca. 1950

Andere specialiteiten die met de begijnen verbonden zijn, zijn bijvoorbeeld de Gentse mokken, typische ronde koekjes gemaakt van bloem en stroop met een sterke anijssmaak. Die
van het groot-begijnhof te Gent smaakten naar het schijnt het lekkerst! De begijnen bakten
er bij gelegenheid ook “Sinksen Tongen”. Dit was een langwerpig gebak met sterke anijssmaak in de vorm van een tong - dit ter herinnering aan de vurige tongen die op Pinksteren
over de Apostelen neerdwarrelden30. De Diestse begijnenbollen waren traditionele snoepjes
met anijssmaak, ideaal tegen keelkriebels, e.a. Ze werden gebakken in het Engelenconvent, waar in de regel negen arme begijnen of novicen verbleven.
Dat te Hasselt de “coecken van het begijnhof” als een echte lekkernij werden geprezen,
kunnen we afleiden uit een overeenkomst tussen het Hasselts begijnhof en de abdis van de
Herkenrodeabdij op 10 augustus 162631. Hierin wordt bepaald dat de kloosterzusters van
Herkenrode ieder jaar bij de feestdag van de H. Begga op 17 december koek zullen ontvangen van het begijnhof. De begijnenkoek werd gebakken in de periode tussen 25 november
(Sint-Katarina) en 17 december (Heilige Begga) want ook op 25 november of SintKatharinadag aten de begijntjes vroeger (boekweit)pannenkoeken en begijnenkoeken.
Het bakken van deze anijskoeken moet ook in andere begijnhoven gebeurd zijn, daar we nu
nog de uitdrukking kennen (prov. Limburg, maar ook in het Antwerpse, Noord-Brabant, 6)
“Dat smaakt als begijnenkoek”, dat synoniem staat voor “Dat smaakt naar meer6”. Ook in
die zin vinden we in www.voedingonline.nl onder “spreekwoorden-met-smaak” (1 mei 2013)
voor “dat smaakt lekker”: “Dat smaakt als begijnenkoek / peperkoek”. Wat meteen ook verwijst naar de aard van de koek.
Deze kruidige koek was een soort peperkoek, kruidkoek of pepernoot op basis van tarwebloem, suikerstroop, eieren, peper, kruidnagel (pletten of gemalen), anijszaad (gemalen) en
melk (ingekookt); want in de overeenkomst werd gespecifieerd dat: “als wij die coecken
baecken, moet men hebben onderhalven cop tarwen, een croes sockerstroep, drije eijeren,
anderhalven loet peper, een half loet nagelen, twee loet aenyessaet ende vijf croesen melck”.
Mogelijke bereiding aan de hand van de bovenstaande gegevens:
Vooreerst moet men weten dat de inhoudsmaten vroeger nogal van streek tot streek verschilden, maar men mag stellen dat:
1 cop is ± inhoud van een soeptas of 125 gram,
1 croes = ± inhoud van een bierpint of ca. 1,4 liter
1 loet = ±10 à 15 gram.
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Vervolgens moet men een echte vakman zijn om met de aangereikte “handvaten” te komen
tot een coherent eindproduct.
Steunend op wat we aantreffen in oudere kookboeken van in die tijd, zou een mogelijke bereiding zijn:
Het anijszaad in ruim melk aan de kook brengen en 10-15 minuten laten inkoken (opgelet
niet overkoken – roeren / verder is inkoken het reduceren of het verdikken van een vloeistof
door (sterke) verhitting in een open pan waardoor het een sterkere smaak en een dikkere
structuur krijgt. Bij inkoken is het gewoonlijk de bedoeling dat er nog maar een fractie overblijft. Geduld is hier het belangrijkste6
De kruidnagel en de stroop bij deze anijsmelk doen en verder laten inkoken tot een dikkere
structuur is bekomen. Helemaal laten koelen.
Meng de bloem, eieren en melk (zoveel als nodig) tot een soepel deeg en laat ca. 15 minuten opstijven in de koelkast.
De ingekookte massa erbij doen en kneden. Alles een paar uur laten rusten. Kleinere stukjes van maken. Bakken op ca. 160° C (stand 3 tot 4) gedurende 25 à 30 minuten.
Wie doet anders/beter?

De afdeling bakkerij van de Hotelschool Hasselt gaf een voorzet met links de begijnenkoeken en rechts de slangen(koek) of schermoel.
(foto: desmaakvandehoreca.word-press.com)

Diestse Begijnenkoek
Deze creatie heeft geen enkele binding met het vroegere Diestse begijnenleven, maar
wordt wel in alle toeristische folders van Diest onder de streekproducten vermeld, vandaar
de aandacht hiervoor. Het is een creatie van meesterchef Felix Alen (Hof ter Rhode) die in
1999 in een historisch pand van het begijnhof, H. Geeststraat 11, de vzw Xaverius oprichtte
als Centrum voor Eet- en Tafelcultuur. Er werd een kruidentuin aangelegd en er is een culinaire bibliotheek, een kookstudio, een keukenmuseum en achter de glazen toegangsdeur is
er de ruimte waar op aanvraag de bekende begijnenbollen worden vervaardigd. In dit kader
presenteerde Felix Alen eind februari 2007 (cfr. De Standaard donderdag 1 mrt. 2007) onder de noemer “begijnenkoeken” zijn eigen kruidige Begijnenkoek als een echte smaaksensatie. Het was de bedoeling dat de Begijnenkoek op feestdagen en bij speciale gelegenheden wordt gebakken. In elk geval kan men hem elke eerste zondag van de maand - ter gelegenheid van de begijnhofboekenbeurs - proeven in het Xaveriushuis op het Begijnhof.
Het is een gebak in de vorm van een “flap” of “gosset”, in de volksmond te Diest ook
"broektès" of “broekzak” genoemd.
De heerlijke koek met zacht deeg die een licht speculaassmaakje heeft, bevat een vulling
van notenspijs met suiker, citroen, muskaatnoot, gemberpoeder, kaneel, verse munt, donker loterbolbier, bloem en kokosnoot. Voor het smaakcontrast wordt de koek afgewerkt met
een lepel rabarber / bessenconfituur.
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Recept voor een 15-tal Begijnenkoeken (bron: www.straffestreek.be)
Ingrediënten:
Voor het deeg:
▪ 50 g margarine
▪ 50 g boter
▪ 70 g suiker
▪ 30 g bruine suiker
▪ rasp van 1/2 citroen
▪ 10 g muskaatnoot
▪ 10 g gemberpoeder

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

5 g kaneelpoeder
0.5 dl gildebier (of ander donker bier)
1 ei
220 g bloem
50 g boekweit
snuifje zout
¼ pakje bakpoeder

Voor de vulling:
▪ 1 dl water
▪ 50 g suiker
▪ binden met 10 g opgeloste maïzena
▪ 75 g kokos

▪
▪
▪

75 g broyage (amandelpoeder)
25 g honing
50 g geweekte rozijnen

Als afwerking:
▪ Rabarber/bessen confituur
▪ Bloemsuiker

▪

Takje munt

Bereidingswijze:
Maak de margarine en de boter mals en voeg er de suiker, de rasp van citroen, de kruiden,
het bier, het ei en het zout bij. Roer dit alles in de keukenrobot tot een gladde massa en doe
er dan de bloem, boekweit en bakpoeder bij (voeg eventueel wat extra bloem bij als het
deeg te slap is).
Laat het deeg gedurende minstens een uur rusten.
Maak ondertussen de vulling. Breng hiervoor het water met de suiker aan de kook en bind
met het zetmeel. Voeg er de gemalen nootjes, de honing en de geweekte rozijnen bij. Laat
de ‘notenspijs’ afkoelen.
Rol het deeg dun uit in ronde plakjes van 8 cm doorsnede. Leg op elke stukje deeg een lepel nootjesspijs en plooi ze dicht. Duw de randjes goed op elkaar en bak de koeken gedurende 15 minuten in een oven van 180°C. Laat afkoelen en werk af met een lepel rabarber /
bessenconfituur. Strooi er op laatst wat bloemsuiker over en leg er een takje munt bij.

C. De smaak van Hasselt
Zoals in het begin vermeld, was de aanzet
tot het opzoekingswerk de “Week van de
Smaak 2015” van 12 tot 22 november met
het thema “vergeten eten”. De aanloop
hiertoe was de opening van de tentoonstelling “Smaken van Hasselt” die op 2
oktober werd geopend, met tal van foto’s
die naar het smaakgebeuren verwijzen.
In opdracht van de stedelijke dienst Cultuur richtten daartoe de afgelopen twee academiejaren enkele tientallen studenten, ons veelbelovend fotografisch talent van LUCA School of
Arts - MAD-Faculty, hun lens op de plekken, personen en gebruiken die Hasselaren zélf het
smaakvolste vinden aan hun stad. De curator van de fototentoonstelling, Emmanuel d’Autreppe, maakte voor de foto tentoonstelling in Het Stadsmus een selectie van de sterkste
beelden.
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Op dinsdag 10 november volgde de persvoorstelling van de twee “vergeten Hasseltse lekkernijen” (de scheermoel en de begijnenkoek) om 10.30 in Het Stadsmus, tevens als mooi
voorbeeld van een samenwerkingsproject tussen Het Stadsmus/Cultuurdienst Stad Hasselt,
de Academie voor de Streekgebonden Gastronomie en de afdeling Bakkerij van de Hotelschool Hasselt. Om 11.30 trakteerde de Bakkerijschool, waarbij conservator Ann Delbeke
en ASG-voorzitter Jacques Collen toelichting gaven.
Tijdens een break van het schepencollege op donderdag 12 november werden de twee vergeten Hasseltse lekkernijen aangeboden. De schepenen en de burgemeester van Hasselt
kregen ook hier een korte uitleg over het Week van de Smaakgebeuren van Ann Delbeke,
waarbij Jacques Collen het initiatief plaatste in het kader van stadsprofilering & imagobuilding.

Met burgemeester en schepenen op de trappen van het stadhuis (foto Roland Hermans)

Het Smaakt—burgemeester Hilde Claes met
de receptenkubus in de hand (foto Roland
Hermans)

Tot slot was er ook de actie ‘Op de koffie’ in Het Stadsmus. Middenin de smaakvolle fotografie-expo ‘De Smaken van Hasselt’ kon je gezellig aanschuiven voor een Hasseltse Koffie
(klets) op zaterdag 14 en zondag 15 november van 14 tot 17 uur: een babbeltje met een
speculaasje, een Hasseltse Koffie, of 6 een scheermoel en een begijnenkoek! De ASG
stond er met een stand en toonde voorbeelden van oude kookschriften uit de collectie. Wie
culinair erfgoed koestert en een nieuwe bestemming wou geven aan een familierecept, een
oud kookboek of keukengerei, kon tevens zijn culinaire schat laten registreren.
De afdeling bakkerij van de Hotelschool zorgde voor
een verkoopstand en de beide “vergeten specialiteiten”. Mevr. Kathleen Serdons, leerkracht van de Hasseltse Hotelschool en Belgisch Kampioene Barista of
koffiemaken 2011, zorgde voor Hasseltse Koffie: koffie
met jenever, crème de cacao en slagroom.

Victorine Dumoulin (links) schonk de ASG meer dan 100 menukaarten
(foto ASG)

Liesbeth Beyen, directeur Hotelschool Hasselt, samen met
Kathleen Serdons en Jacques Collen
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Hasseltse koffie (recept volgens Mia Wissels-Geskens, in 1991 aan de ASG bezorgd)
Ingrediënten voor 2 glazen:
▪ Twee grote koppen sterke koffie
▪ 3 cl of 1 borrel Hasseltse jenever (liefst brandewijn)
▪ 3 cl crème de cacao
▪ 6 cl slagroom
▪ 5 gr bruine suiker
Bereiding:
Verdeel de suiker over hittebestendige glazen. Warm de jenever met de crème de cacao
op in een pannetje, flambeer ze en giet in de glazen zodat de suiker smelt. Doof de vlammen door er hete koffie aan toe te voegen. Klop de slagroom los.
Leg de slagroom op de koffie met behulp van 2 lepeltjes en klaar is de Hasseltse koffie! Je
kan als “finishing touch” nog wat cacaopoeder bovenop de slagroom strooien.
Mede dankzij de zeer goede persaandacht, zelfs een volledig blad in “Kerk & Leven” (over
gans Vlaanderen verspreid) was er de nodige respons en zowel op zaterdag als zondag
telden we meer dan 80 verbruikende bezoekers.
Voor de Academie voor de Streekgebonden Gastronomie werd de Week van de Smaak op
donderdag 19 november 2015 afgesloten met een “Culinaire diner-causerie” in Oranjerie
van het Krekelhof. Spreker was ASG-lid drs. Peer H.M. Boselie, archivaris van SittardGeleen, over de Oud-Limburgse en Euregionale Receptcultuur met als case een nog niet
uitgegeven receptenboekje van een Nederlandse koopman, die ca. 1620 in het Antwerpse
leefde, en waarvan het kookschrift nadien in Nederlands-Limburg terechtkwam.
Eenieder is erover akkoord: het was andermaal een mooie promotie voor ons culinair verleden met een link naar het groeiend toeristisch imago van Hasselt. De “wetenschap” heeft
haar werk gedaan, het is nu aan de horeca, bakkers en andere middenstandsondernemingen om hier verder mee te werken en “Hasselt Hoofdstad van de Smaak” nog beter op de
kaart te plaatsen!
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Voetnoten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

J.F. GESSLER, Proeve van een Oudhasseltsch glossarium, Sint-Quintinusdrukkerij,
Hasselt, 1940, 121 p., uitgegeven in Limburgsche Bijdragen, 25e bundel, p. 93, Leesgezelschap Hasselt
Bouwmeester-register 1630-31, p. 53
Woordenboek van de Limburgse Dialecten, Limburg, jg. XXVIII, 1948-49, nr. 5, p. 82)
voor de 18e eeuw (cfr. Brouwersregister 1719-1750)
Woordenboek van de Limburgse dialecten, deel II niet-agrarische vakterminologieën –
Aflevering 1 Huisslachter en bakker – coördinatie door dr. H. Cromvoets, van Gorcum,
Assen/Maastricht, 1986, 175 p., p. 83
Woordenboek van de Limburgse dialecten, deel III, sectie 2 Aflevering 3 Eten en Drinken, Utrecht 2004, p. 130
S. STASSE, Dictionnaire populaire de Wallon Liègeois, Comité de la Société Royale
Littéraire La Wallonne, 2004, 639 p., p. 85
X. STAELENS, Dieksjenèèr van ’t Hessels, Hasselt, 1982
F. DEBRABANDERE, Limburgs Etymologisch Woordenboek, Davidfonds, Leuven,
2011, 460 p., p. 335
Guide du Visiteur, Musée de la Vie Wallonne, Liège, 1958, 261 p., 142 ill., p. 104
Brussel, januari 1927, 366 p., p. 147-154
W. VON WARTBURG, Französisches Etumologisches Wörterbuch, 1922-2002 - volume 17, Germanismes S-Z, p. 30
Bulletin de la Société Liégeoise de littérature Wallonne, Liège, 1903, p. 525
Bulletin du Dictionnaire Wallon, Société (Liégeoise) de Littérature Wallonne, jaar
1921-22, p. 85
J. FELLER, Note d’étymologie: scârmoye, chèrmoule, Vaillant-Carmanne, Liège, 1934
Woordenboek van de Brabantse dialecten II-5, 1990
Vocabulaire des Boulangers, Pattisiers Confiseurs etc., Liège, 1894, 63p., p. 13
Die Aachener Mundart: Idiotikon nebst einem poetischen Anhange, Aachen & Leipzig,
1836, p. 207
Woordenboek of Diksjenaer van ‘t Mestreechs. Maastricht, Boosten & Stols, Maastricht, 1955, 561 p., p. 365 en 381
Prozawerken in Maastrichtsch dialect, Leiter-Nypels, Maastricht, 1926, 75 p., p. 74
Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, Roermond, volume
9, 1872 , p. 78
cfr. Tilburgs dialect op - www.mijnwoordenboek.nl en Tilburgse Taalplastiek op
www.cubra.nl
MANDOS, Brabantse Spreekwoorden – 2003, p. 455 & 526
N. DAAMEN, Handschrift Tilburgs – 1916
A. WEIJNEN, Etymologisch dialectwoordenboek, 1995
cfr. Woordenboek der Nederlandse Taal, deel XIV, p. 287
J. LE MOINE DE L’ESPINE en I. LE LONG, De koophandel van Amsterdam, naar alle
gewesten der waereld, 9e druk, Rotterdam, 1780, p. 456
Maandelyke uittreksels of Boekzaal der geleerde waerelt, deel 47, Amsterdam, 1738,
p. 183
Woordenboek van de Limburgse dialecten, deel III, sectie 2 Aflevering 3 Eten en Drinken, Utrecht 2004, p. 130-131
geboren op 31-03-1914 te Hasselt en er overleden op 15-01-1990
Ghendtsche Tydinghen, 14de jaargang nr. 1, 1985, p. 183
J. GRAUWELS, Kroniek van Hasselt (1078-1914). Grepen uit het dagelijks leven,
Hasselt, Uitgeverij Heideland N.V., z.j. (1982), 249 p., p. 75
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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 Blanckart6 Kijken naar het
vogeltje!; 49. Sportieve Hasseltse nostalgie. 1913-1964: Het openluchtzwembad aan de Willekensmolenstraat; 50. De abdissenportretten van
Herkenrode.
2016: 51. Limburgs glas, in het licht van de recente aanwinsten.
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