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VOORWOORD 

 

Een jaar is weer voorbij. Het was alweer een zeer productief jaar zoals u kan lezen in dit 

jaarverslag. Het zijn niet zomaar cijfers en lijstjes, het is de neerslag van een jaar waarin 

hard gewerkt is door het personeel, de vrijwilligers, het bestuur en de leden van de vzw 

Vrienden van Het Stadsmus.  

 

Het was een bijzonder jaar, niet alleen omwille van de Virga-Jessefeesten in onze stad, 

maar ook omwille van de belangrijke veranderingen die we meemaakten.  

 

Er was de bestuurswissel begin april. Na goed 30 jaren dienst nam Michel Ilsen ontslag 

als voorzitter en nam Rik Ghysen de beslissing om niet langer als bestuurder aan te 

blijven.  Wij willen hier beide heren nogmaals hartelijk danken voor hun jarenlang 

engagement binnen onze vzw en we zijn ervan overtuigd dat we ook in de toekomst nog 

beroep kunnen en mogen doen op hun kennis en expertise.  

 

De grootste verandering was uiteraard de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen 

de stad en de vzw Vrienden van Het Stadsmus met als doel een zakelijk duidelijkere 

scheiding tussen beide partners op papier te zetten. Uiteraard zal dit gevolgen hebben op 

de werking van onze vzw. Daarover moeten we ons de volgende weken en maanden 

grondig bezinnen. Hoe moet het verder met de werking van de vzw? In de mate van het 

mogelijke zullen we zeker nog activiteiten organiseren en onze expertise blijven we ten 

dienste stellen van het museum.  En onze leden en vrijwilligers blijven héél belangrijk als 

ambassadeurs van Het Stadsmus.  

 

Er staan dit jaar weer tal van activiteiten en tentoonstellingen op het programma. Elke 

Hasselaar, jong en oud, die dat wil zal en kan actief betrokken worden met wat er hier in 

dit museum te beleven en te bekijken valt.  

 

Ik ben ervan overtuigd dat we samen met de directeur, het personeel, de vrijwilligers, 

het bestuur en de leden van de vzw Vrienden van Het Stadsmus nog een mooie toekomst 

samen hebben. 

 

 

 

Karin De Greeve  Karolien Mondelaers 

Voorzitter vzw Stadsmuseum Hasselt Schepen van cultuur 
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COLLECTIEMANAGEMENT 

VERZAMELEN 

De museumcollectie werd uitgebreid met 100 voorwerpen waarvan 36 schenkingen, 1 

overdracht van het jenevermuseum, 62 aankopen (zie p.53) en 1 permanente bruikleen 

van De Roode Roos. 

Procedure 

De werkgroep collectie en registratie onderzocht elke mogelijke aanwinst en formuleerde 

haar advies aan de raad van bestuur die besliste. Bij weigering van een schenking gaf de 

werkgroep advies aan de schenker over een mogelijk alternatief. 

Vergaderdata: 22 februari, 30 mei en 22 november. 

Schenkingen 

 

36 schenkingen waaronder  een oude sleutelplaat afkomstig uit de 

abdij van Herkenrode (2017.0026) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aankopen 

De vzw Vrienden van het stadsmuseum (voor een totaal van 14.928 euro): 

• Aankoop van een prachtig schilderijtje van Guffens met de voorstelling van een 

jong meisje (4.053 euro) 

• Danzij de tussenkomst van enkele bestuursleden van de vzw Verzamelaarsunie 

Hasseltse keramiek werd door de vzw een omvangrijke collectie keramiek 

verworven. Tussen de meer dan 50 stukken zitten een groot aantal met bloemen 

gedecoreerde objecten die een mooie aanvulling vormen voor de 

museumcollectie. De collectie is geregistreerd, gelabeld en gefotografeerd. In 

2019 wordt ze tentoon gesteld (10.875 euro). 

 

Met de middelen van het stadsbestuur werd een belangrijke aankoop gerealiseerd van 

een kunstwerk van Koen Vanmechelen. De nieuwe BBC laat toe om middelen over de 

jaren heen te sparen waardoor het bedrag van 55.000 euro kon besteed worden aan de 

aankoop van The Accident, CCP, 2006-2007,  taxidermie (Mechelse Bresse - CCP02), glas 

(inv. nr.  2017.0033). 
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Alhoewel al eerder aangekocht door de 

stad Hasselt, werden in 2017 twee bustes, 

van de burgemeesters Steve Stevaert en 

Herman Reynders, geregistreerd in de 

collectie en in de vaste opstelling geplaatst 

met een officiële onthulling op 29 

september (2017.0015 en 2017.0016). 
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Immaterieel erfgoed 

De conservator en de stafmedewerker lokale erfgoedwerking volgden in juni een 

studiedag over Ice (immaterieel cultureel erfgoed) en musea. De gerealiseerde filmpjes 

in het kader van Virga Yes Divers (zie ook p. 20) zijn een mooi voorbeeld van hoe ook wij 

aandacht besteden aan immaterieel erfgoed. Helaas konden we niet ingaan op de 

uitnodiging van Tapis Plein om aanwezig te zijn met ons project op een expertenmeeting 

in Rotterdam waar inspirerende praktijkvoorbeelden rond immaterieel erfgoed en 

diversiteit werden gedeeld. Het bewijst wel dat ons project opgemerkt is. 

 

We volgen ook de inspanningen op om het reuzenerfgoed beter te bewaren. Met de 

deelname van de De Langeman aan de erwtensoepuitdeling tijdens de Virga Jessefeesten 

is ons reuzenerfgoed nog levendig. De Hasseltse reuzen werden geregistreerd op 

http://www.lecavzw.be/tradities/reuzen/overzicht  

 

Alle aanwinsten zijn digitaal geregistreerd met foto. 

BEWAREN 

Restauratie en conservering 

• Naar aanleiding van de expo Mirakel en Monstrans werd de torenmonstrans uit 

1232 gereinigd door Derek Biront (Metafose), een uitgebreid rapport is 

beschikbaar; 

• De Rederijkerskamer De Roode Roos besliste om een nieuw blazoen te laten 

maken waardoor het oude blazoen (1991.0039) niet meer in optochten moet 

gebruikt worden. Het nieuwe blazoen is eveneens in de collectie ingeschreven 

(2017.0017) (zie ook keik nr 58). 

Bruiklenen 

• Naar jaarlijkse gewoonte werd de rederijkerskraag van De Roode Roos 

(2003.0232.00) gedragen door de voorzitter van de Roode Roos op de 

Stokvisfeesten in het Vrijzinnig Centrum eind februari en de jaarlijkse mei-

avondviering op de Grote Markt; 

• De replica van de Virga Jesse (2005.0274.00) werd uitgeleend aan de Sint-

Quintinuskathedraal naar aanleiding van de Zevenjaarlijkse Virga Jessefeesten; 

• Catalogus (1992.0043) en affiche (2007.0043) aan het Emile Van Dorenmuseum, 

stad Genk voor de expo Rondom Maclot; 

• Twee schilderijen van Charales Wellens (1979.0064.00 en 1986.0233.00) aan de 

gemeente Lummen voor de expo De Kempen in allerlei facetten van 15/9/2017 

tot 15/10/2018; 

• Heiligenbeeld Sint-Gerardus van Brogne (2001.0508), beeld van O.L.Vrouw met Kind 
(2001.0509) en miskelk (2003.0028), aan kerkfabriek Godsheide, van 17/07 tot 24/07/2017; 

• Kunstwerk Ingewikkeld (2010.0048) aan Celibataire Diva’s (Virga Jessefeesten); 

• Zes wanddoeken Damien met de mirakels van het Heilig Sacrament van Mirakel aan de 
kerkfabriek Sint-Qiuntinus (Virga Jessefeesten). 

Depot 

Er zijn geen nieuwe investeringen gebeurd in het depot. De metingen van de 

temperatuur en luchtvochtigheid worden blijvend geregistreerd. Het personeel van de 

drie stedelijke musea controleren beurtelings en wekelijks de zoutvoorraad. Er deden 

zich dit jaar geen noemenswaardige problemen voor. 

http://www.lecavzw.be/tradities/reuzen/overzicht
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Actieplan 2017 

Het actieplan van 2017 is wegens langdurige afwezigheid van de registrator niet 

uitgevoerd. Wel is de organisatie voorbereid voor het terughalen van collectie dat zich 

bevindt in verschillende stadsgebouwen waarvan de diensten in 2018 verhuizen naar het 

niewe stadhuis. 

Actieplan 2018 

1. Kleine kostbare voorwerpen opslaan in de afsluitbare kasten (munten en gouden 

en zilveren collectiestukken) 

2. Repertoriëren en labelen van collectie bij de stadsdiensten, verhuis naar het depot 

en inrichten van de nieuwe vergaderzalen. 

3. Aanpassen fotobestanden in Adlib 

4. Betere conservering medailles 

Kennis- en informatiecentrum 

Het Stadsmus levert regelmatig foto’s voor publicatie en informatie over vragen rond de 

Hasseltse geschiedenis of kunstenaars. 

Anderzijds zorgt de interactie met de Hasselaren ervoor dat ook onze collectie beter 

ontsloten wordt.  

 

Het museum verschafte advies aan de kerkfabriek van Godsheid rond de opstelling en 

conservering van het schilderij de Heilige Odilia van Godfried Guffens dat in de kerk 

wordt tentoon gesteld. 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

In 2017 werd het onderzoek naar Mirakel en Monstrans afgerond met een publicatie en 

een tentoonstelling en werden de interviews van Virga Yes Divers getoond aan een breed 

publiek (Tony Waegeman, Mirakel en monstrans. Het verhaal van een Vlaams topstuk, 

2017, 103 p., eigen beheer). 

 

Daarnaast leidden enkele vragen of kleinere initiatieven tot onverwachte en boeiende 

onderzoeksvragen: 

1. Patrick Thijs (Verzamelaarsunie Hasselts Keramiek en bestuurslid vzw Vrienden 

van het stadsmuseum) onderzocht enkele brieven van A. Gatz, commercieel 

directeur van de keramiekfabriek tussen 1900 en 1915. Deze brieven en het 

belang van Gatz voor de keramiekfabriek werden tentoon gesteld, samen met het 

gerestaureerde tegelpaneel uit Blankenberghe (zie p. 11). De neerslag van het 

onderzoek is te raadplegen in het museum. 

2. Luc Vandamme (vzw Promotie van de medaille) heeft de collectie medailles van 

het museum gefotografeerd en zal deze verder bestuderen. Dit zal resulteren in 

een betere beschrijving van de medailles in Adlib en een lezing in de reeks Keik in 

september 2018. 

3. Op vraag van het museum werkte Danny Tabruyn (Legio gidsen) een korte 

rondleiding uit rond het thema Loon en de vaste kunstwerken in het museum. 

Deze worden gelanceerd in 2018. (zie ook p. 16) 

4. Sven Curé (lid van de vzw Vrienden van het stadsmuseum) onderzocht de 

instorting van de brug over het kanaal aan de Kempische steenweg. In 2018 zal 

het 60 jaar geleden zijn dat de brug instortte. Het museum wijdt een kleine expo 

aan het onderwerp en Sven zal een lezing geven in de reeks Keik in april 2018. 
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5. Vanuit de dienst cultuur werd, in samenwerking met het museum, een werkgroep 

opgericht rond de betekenis van het monument van Leopold II aan de 

Congostraat: Peter Heyrman (cultuurcoördinator), Karolien Mondelaers (schepen 

van cultuur), Ann Delbeke (directeur Het Stadsmus), Karin De Greeve (voorzitter 

Vrienden van het stadsmuseum), prof. Zana Etambala (Museum Midden-Afrika, 

Tervuren). Na een kort onderzoek wordt in 2018 de wekgroep uitgebreid met 

andere belangengroepen. 

Archeologie 

De laatste jaren zijn er verschillende archeologische opgravingen gebeurd in Hasselt. 

Vanuit de erfgoedraad kwam regelmatig de vraag de archeologische informatie beter te 

bundelen en te analyseren. Het museum tracht zoveel mogelijk rapporten te verzamelen 

en neemt archeologisch materiaal op in de collectie.  

 

Er is beslist een stuurgroep op te richten om te onderzoeken hoe al de beschikbare 

informatie zo goed mogelijk ontsloten kan worden. De stuurgroep bestaat uit de 

archeologen Luc Van Impe, Tony Waegeman en Toon Bongers (drs. Universiteit Gent), 

Ann Delbeke en Veronique van Nierop. Ze komt voor het eerst samen begin 2018. 

Hasel.be 

Hasel.be blijft sinds de reconversie kapen met problemen. De aanpassingen die intern 

konden worden doorgevoerd (Helics) zijn gebeurd en verbeteren de zoekfunctie. Andere 

problemen die door de ontwikkelaar moeten worden opgelost blijven. 

 

Niettemin blijf Hasel.be een gewaardeerde zoekmachine waarin voortduren informatie 

wordt aan toegevoegd. 

Kunst en Erfgoed in de kijker 

In deze reeks belicht een specialist een collectiestuk uit de verzameling of een 

interessant Hasselts erfgoedstuk dat zich buiten het museum bevindt, in de stad, bij een  

vereniging of een particulier. Waar mogelijk wordt aangesloten bij de actualiteit of 

activiteiten in de stad. 

 

11 februari: Tegelpaneel irissen afkomstig van het voormalig Hotel Leopold II in 

Blankenberge, Charlot De Bischop (2007.068.00) 

8 april:  Zilversmid François Morren, de meester met de drie sterren, Jonas 

Slegers 

10 juni:  Het nieuwe blazoen van de Roode Roos, Michel Ilsen (2017.0017.00) 

9 september:  Het archeologische onderzoek aan het nieuw stadhuis, Wouter Yperman 

11 november: Het Hasseltse erfgoed door de lens van de Duitse bezetter (1917-1918), 

Robrecht Jansen 

 

Toehoorders: 157 
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TENTOONSTELLINGEN 

HOUTSNEDE YOKOSO 

Van 25 maart tot en met 30 april 2017, i.s.m. de Stedelijke Academie voor Schone 

Kunsten in Hasselt 

onderdeel van het Yokoso Festival (4 maart en 31 oktober) rond de 25ste verjaardag van 

de Japanse Tuin in Hasselt. 

Naar aanleiding van 25 jaar Japanse Tuin en het Yokosofestival zijn zes grote houtsneden 

gemaakt door de leerlingen van de Stedelijke Academie. De prints, geïnspireerd op 

Japanse thema's zoals het moessonklimaat, kraanvogels, koi, origamifiguren en de 

Ginkgo of Japanse notenboom, zijn gedrukt in en door het atelier Vrije Grafiek SASK 

Hasselt. 

Terwijl ik toekijk 

Maakt hij zijn kleine leven 

Het kleine musje 

- Kobayashi Issa 1763-1828 - 

Met één haiku als vertrekpunt tonen al de leerlingen van het atelier tekenkunst een grote 

variatie aan tekentechnieken, stijlen en uitvoeringen. 

 

Bezoekers: 161 

MIRAKEL EN MONSTRANS. HET VERHAAL VAN EEN VLAAMS TOPSTUK 

Van 20 mei tot en met 27 augustus 2017 

In 1317 werd een gewijde hostie onteerd tijdens het bezoek van een priester aan een 

zieke in Viversel. Bij het overbrengen van deze hostie naar de abdij van Herkenrode in 

Kuringen gebeurden meerdere mirakelen. Sindsdien wordt de hostie vereerd. 

Oorspronkelijk werd deze hostie bewaard in een torenmonstrans (1286, Parijs) die op dit 

moment als topstuk behoort tot de collectie van Het Stadsmus. Deze monstrans wordt 

beschouwd als de oudst gekende monstrans ter wereld. De bloedende hostie wordt 

vandaag bewaard in een monstrans in de Sint-Quintinuskathedraal in Hasselt. 

 

Op donderdag 10 en donderdag 17 augustus was Het Stadsmus tot 23 uur open!  

Toegang: € 5 

Bezoekers: 703 

Fietsroute: zie p. 19 (samenwerkingen) 

 

Lezingen Vormingplus 

Op voorstel van Alejandro Chávez Sáenz van Vormingplus vonden er in Het Stadsmus 

twee lezingen plaats rond het thema ‘1317’ op 27 juni en 22 augustus. In de eerste 

bijeenkomst stond het klimaat in de 14de eeuw centraal: rond 1317 kenden onze streken 

extreem natte zomers en koude winters, met grote gevolgen voor de landbouw en de 
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economische situatie. De tweede lezing behandelde de relatie tussen de Kerk, kunst en 

architectuur in de 14de eeuw. Na elke lezing was een bezoek aan de expo inbegrepen. 

 

Ondanks het beperkte aantal inschrijvingen waren de reacties overwegend positief. Het is 

een aandachtspunt voor volgende gelijkaardige initiatieven om in de communicatie 

duidelijk te vermelden of het gaat over een gespecialiseerde lezing of een introductie in 

het onderwerp.  

 

 

TUINCAFÉPROJECTEN EN WEGWIJS 

In het Tuincafé en de wegwijzen krijgen Hasseltse verenigingen een platform of wordt 

collectie getoond in functie van de actualiteit. De toegang is vrij zodat het aantal 

bezoekers moeilijk te registreren valt.  

Blankenbergse Irissen. De redding van een Hasselts tegelpaneel. 

Van 11 februari tot en met 9 april 2017 

In 2007 redde het museum, samen met De Verzamelaarsunie Hasseltse Keramiek vzw, 

een tegelpaneel met bloemendecor in Hasseltse keramiek. Dat decor maakte tot in 2007 

deel uit van de gevelbekleding van een Blankenbergs hotel. Het tableau is volledig 

gerestaureerd in 2016. Het hele verhaal van de redding is een mooi voorbeeld van 

erfgoedzorg en samenwerking. Naast het tegelpaneel toonde het museum andere 

interessante aanwinsten rond Hasseltse keramiek en brieven van A. Gatz, commercieel 

directeur tussen 1900 en 1915. 

Op 24 februari bezocht minister van cultuur Sven Gatz de tentoonstelling, bijzonder 

geïnteresseerd in het verhaal van zijn grootvader A. Gatz. De minister nam uitgebreid de 

tijd om de expo en de vaste opstelling van het museum te bezoeken. 
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(Het Belang van Limburg, 25 en 26 februari 2018, p. 29) 
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Zorg: De collectie van dokter Nolens 

 

Van 22 april tot en met 7 mei 2017, verlengd tot en met 21 mei 

 

De naam Nolens in Hasselt wordt al generaties lang verbonden aan geneeskunde. In het 

kader van het thema 'zorg' van de Erfgoeddag 2017 belichtten we deze en enkele andere 

bekende dokters. Dokter Didier Nolens toonde enkele merkwaardige stukken uit zijn 

collectie medische apparatuur. Op Erfgoeddag (23 april) vertelde hij, onder grote 

belangstelling, er zelf vele verhalen bij. Erfgoeddag werd verder ingevuld met een 

educatief programma, ontwikkeld door een student van de PXL, en een presentatie van 

het Rode Kruis Hasselt. 

 

Bezoekers: 869 waarvan 501 op Erfgoeddag 

 

 

Virga Yes divers. Getuigen vertellen over Hasselt en de Virga Jessefeesten 

Van 17 juni 2017 tot en met 7 januari 2018 

Het Stadsmus en de stedelijke dienst diversiteit gingen in gesprek met protestantse 

christenen, sikhs, hindoes en moslims. Hoe ervaren zij de Virga Jessefeesten? Herkennen 

ze ommegangen of andere tradities in hun eigen cultuur of levensbeschouwing? Een 

boeiende kijk- en luistertentoonstelling was het resultaat.  

Expo in samenwerking met de dienst Diversiteit & internationale solidariteit, vzw Orbit, 

het inter-levensbeschouwelijk netwerk en de integratieraad. 

Bezoekers: 674 
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Virga Yes divers. Fototentoonstelling: Rottenwerking anders bekeken 

 

Van 5 tot en met 20 augustus 2017  

 

De mooie en betekenisvolle wijkversieringen van de rotten fleuren al vele zevenjaarlijkse 

feesten de stad op. Wat als nieuwkomers aan de slag gaan met die inspiratiebron? Vanuit 

hun diverse achtergronden stelden ze, onder leiding van kunstenaar Martin Oluwadiran, 

een kleurrijke mozaïek samen. Een fototentoonstelling toonde het maakproces en de 

ontmoetingsmomenten (fotografen Nico Bringmans en Marcel Dupont). 

Expo in samenwerking met de dienst Diversiteit & internationale solidariteit, vzw Orbit, 

het inter-levensbeschouwelijk netwerk en de integratieraad.  

 

               

Het geheugen van de sport: turnen in Hasselt 

Van 7 tot en met 29 oktober 

 

Turnen is al jaren populair in Hasselt. Al vanaf 1900 werken de Hasselaren aan hun 

lenigheid. Maar waar ze dat vroeger deden door gymnastische oefeningen, doen ze dat 

nu met trampolinespringen, acrogym en ropeskipping. Aan de hand van objecten en 

documenten, foto’s en anekdotes gaf deze tentoonstelling een zicht op het verleden en 

het heden van turnclubs Excelsior en Sta Paraat.  

Het erfgoedproject ‘Het geheugen van de sport’ is een samenwerking tussen het 

Stadsarchief Hasselt, het Departement Vrije Tijd (sport) en Het Stadsmus. Dit project 

bewaart en ontsluit het erfgoed van Hasseltse sportclubs.  De expo werd ontworpen door 

een student van de Hogeschool PXL, Pieter-Jan Beckers.  

Bezoekers: 160 
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PUBLIEKSBEMIDDELING 

ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN 

Hessels Ouër  

Rasechte Hasselaren maken het Hasselts dialect op een ludieke manier weer levendig. 

30 april, 25 juni, 24 september en 26 november 

 

zondag 30 april: de Beek, door Henri Vranken 

zondag 25 juni: de Garde Civique, door Bauduin Feytongs 

zondag 24 september: de Virga Jesse, door Monique Cox 

zondag 26 november: een foto uit Runkst, Jean Nicolaï  

 

Toehoorders: 267 

Muscadet  

Een klein maar fijn liveconcert, mét een aperitiefje in de hand. 

Voorstellingen elke zondag in juli en augustus om 11.00 uur in het Tuincafé. 

Tevens elke eerste zondag vanaf april tot oktober. 

 

Toehoorders: 1393 

Beiaard 

Elke eerste zaterdag van de maand geeft Geert Kooken een rondleiding in de 

beiaardtoren tussen 14 en 15 uur. Beiaardier Jan Verheyen beëindigt de rondleiding met 

een klein concertje.  

 

Tijdens de Virga Jessefeesten werd de beiaard extra open gehouden door vrijwilligers. 

 

Bezoekers: 974 

Kunstennacht 

Op donderdagavond 11 mei zetten de Hasseltse cultuurhuizen de deuren open voor de 

derde Hasseltse Kunstennacht.  

In Het Stadsmus was de koetspoort van het museum de locatie voor de lichtinstallatie 

ION. Bier & Brood en Studio Ruwedata werkten in het kader van MOTIF samen voor een 

opmerkelijke ingreep in de toegangspoort van Het Stadsmus. In het hele museum zijn er 

trouwens kunstingrepen van hedendaagse kunstenaars te ontdekken. Een parcours leidt 

je langs werken van Hugo Duchateau, Piet Stockmans, Luuk Gruwez en Herman 

Blondeel. 

 

Aantal bezoekers: 300 
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Jeneverfeesten  

Zaterdag 14 en zondag 15 oktober 

Deelname aan de jeneverfeesten georganiseerd door de dienst cultuur van de stad 

Hasselt. Het Koninklijk Hasselts Operettengezelschap bracht kluchtige toneelfragmenten 

met grappige vertelsels over Hasselt, afgewisseld met muzikale animatie van popkoor 

Vocal Fun in de tuin van Het Stadsmus.  

 

Aantal bezoekers: 896 

Internationale Ex libris ruildag  

Zaterdag 18 november 

40 aanwezigen 

 

Boekenbeurs  

Zaterdag 9 en zondag 10 december 

De museumvzw's van Het Stadsmus, Modemuseum Hasselt en het Jenevermuseum 

brachten hun prenten, tentoonstellingscatalogi en andere publicaties samen voor een 

gezamenlijke boekenbeurs in het Modemuseum. Dit was een unieke kans om 

prachtzaken aan gereduceerde prijzen op de kop te tikken. 

 

 

Ontdek het graafschap Loon 

Hasselt was één van de 10 Loonse steden en was de zetel van het graafschap Loon, een 

gebied dat overeenkomt met het huidige Limburg. Het Stadsmus wil deze boeiende 

geschiedenis illustreren met een paar opmerkelijke collectiestukken én een interessant 

verhaal. Dit wordt gecombineerd met een wandeling door de stad. Het Stadsmus werkte 

in 2017, samen met gids Danny Tabruyn, deze wandeling uit. De wandeling is vanaf 

2018 te boeken.  
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PROGRAMMA’S VOOR SCHOLEN  

Vast aanbod  

De museumspelen voor het lager onderwijs werden ook in 2017 aangeboden. 

• Op zoek naar de Langeman –58 lln. 

• Het geheim van de Troubadour –125 lln. 

• Klas bouwt Hasselt – 74 lln. 

• Dood & Begraven – 63 lln. 

‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’, luisterroute door Hasselt 

In 2017 liepen 174 leerlingen de route. 

Workshops speculaasbakken voor scholen 

Ook in 2017 konden scholen van 20 november tot 1 december speculaas komen bakken, 

met als thema ‘Sinterklaas’. Na een introductie over speculaas en het bewonderen van de 

collectie speculaasplanken van het museum, bakten en versierden de kinderen onder 

leiding van de leerkrachten en leerlingen van de Hotelschool Hasselt (afdeling bakkerij) 

heerlijk geurende speculaas.  

 

Aantal deelnemers: 399 

 

ACTIVITEITEN VOOR GEZINNEN 

Het mussenkussen 

70 kinderen zochten uit wat er met de attributen in het mussenkussen, het 

kinderparcours van Het Stadsmus, moet gebeuren. 

‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’, luisterroute door Hasselt 

In 2017 liepen 106 kinderen de route met hun gezin. 

Op zoek naar de Langeman 

43 kinderen gingen met hun gezin de Langeman zoeken. 

Het geheim van de Troubadour 

19 kinderen hebben met hun (groot)ouders het geheim van de Troubadour ontdekt. 

De schatten van Vlieg 

In de zomervakantie, van 1 juli tot 31 augustus, konden kinderen – net als de vorige 

jaren – op zoek naar de schat van Vlieg. In heel Vlaanderen waren er op culturele 

locaties schatkisten verstopt. Het thema van deze actie was ‘Ruik jij wat ik ruik?’. Ook in 

Het Stadsmus konden kinderen op schattenjacht. Deze zoektocht werd in twee versies 

aangeboden: één voor kleuters (4-6 jaar) en één voor lagere schoolkinderen (7-12 jaar).  

Nieuw dit jaar was dat we voor deze zoektocht samenwerkten met andere culturele 

instellingen in de buurt: Modemuseum Hasselt, Villa Verbeelding, bibliotheek Hasselt en 
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Abdijsite Herkenrode. Alle instellingen zorgden voor extra opdracht rond origami en 

kinderen die meerdere locaties bezochten, kregen een extraatje.  

105 kinderen speurden samen met hun gezin naar de schatkist van Het Stadsmus.  

ACTIVITEITEN VOOR INDIVIDUELE KINDEREN EN JONGEREN 

Vakantieateliers #stopmotion ism. Modemuseum Hasselt en Villa Basta 

5 en 6 januari 

 

Tijdens de kerstvakantie konden kinderen tussen 9 en 12 jaar gedurende twee dagen de 

museumcollecties omzetten in een stop-motionfilmpje. Eerst deden ze inspiratie op in het 

museum, om daarna aan de slag te gaan met een fototoestel en laptop. Ze verzonnen 

fantastische verhalen, knipten en plakten, bouwden een adembenemende achtergrond en 

maakten zo hun eigen animatiefilm.  

Aantal deelnemers: 28  

 

 

Kunstkamp: Japan edition ism. Modemuseum Hasselt en Japanse Tuin 

14 tot 18 en 22 tot 25 augustus  

 

Deze zomer beleefden kinderen Hasselt op artistieke en Oosterse wijze. Ze ontdekten 4 

bijzondere Japanse woorden: 

‘ma’: Welke vormen vang je in het museum, de tuin of de stad? 

‘wabi-sabi’: Brengen scherven geluk? 

‘kawaii’: Op zoek naar Pokémon en Hello Kitty 

‘gi-jutsu’: Vreemde technieken en op-art 

 

Ze gingen op tocht in het Modemuseum, Het Stadsmus, 

de Japanse Tuin én trokken de straten in. Ze 

verzamelden, onderzochten en creërden. De 

(groot)ouders waren steeds welkom op vrijdag om 16 

uur voor een toonmoment.  

Aantal deelnemers: 15 tot 18 augustus 2017, 15 

deelnemers 

22 tot 25 augustus 2017, 17 deelnemers 
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Kunstendag voor kinderen 

 

Op 19 november ging in Vlaanderen de Kunstendag voor kinderen door. Ook in Het 

Stadsmus konden ze terecht voor het thema ‘licht en donker’. Want soms is de juiste 

belichting heel erg belangrijk voor een kunstwerk. Zou er zonder dat licht wel een 

kunstwerk zijn? Eerst bewonderden de kinderen twee werken in het museum. Daarna 

gingen ze zelf aan de slag om een ‘verlicht’ kunstwerk te maken. 

We werkten voor Kunstendag voor kinderen samen een parcours uit met Modemuseum 

Hasselt en kunstencentrum Z33.  

De workshop werd ondersteund door de studenten lerarenopleiding Project Kunstvakken 

van UCLL. 

Aantal deelnemende kinderen: 11. 

SAMENWERKINGEN 

Mirakel en monstrans 

Gemeenschappelijke actie 

 

Uit een telefonische evaluatie bleek dat de meerwaarde van de samenwerking volgens de 

meesten vooral zat in de onderlinge kennismaking en de vorming van een sterk 

programma rond 700 jaar Sacrament van Mirakel. Op de meeste plekken heeft de 

samenwerking geen extra bezoekers van de andere gemeenten opgeleverd. Een 

mogelijke verklaring is dat bezoekers vooral lokaal geïnteresseerd zijn: zo blijven de 

inwoners van Viversel het meest geïnteresseerd in het mirakelspel. De reacties van 

bezoekers, ook van toeristen, waren over het algemeen positief. 

 

Fietsroute 

Om het gezamenlijke verhaal van 700 jaar Heilig Sacrament van Mirakel nog meer kracht 

bij te zetten, werd beslist om de fietsroute “In het spoor van de bloedende hostie” (2010) 

opnieuw uit te geven in een vereenvoudigde versie. Dat bood meteen kansen om de 

verwijzingen naar Erfgoeddag 2010 eruit te halen en de kaart hanteerbaarder te maken. 

De groep koos voor twee fietslussen vanuit Herkenrode, in een poging om zoveel 

mogelijk aan te sluiten op het fietsroutenetwerk. 

 

De oplage van de fietsroute was 1500 exemplaren. De brochure werd gratis ter 

beschikking gesteld in de drie gemeenten. Fietsers konden de route ook downloaden voor 

hun fiets-gps via www.routeyou.com. 

 

Aan de acht locaties (3 in Heusden-Zolder, 1 in Lummen en 4 in Hasselt) werden in de 

periode april – september 2017 infopanelen geplaatst. Daarop lazen fietsers en 

voorbijgangers wat er op die plek te zien of te beleven was rond het Sacrament van 

Mirakel. Er werd ook verwezen naar het activiteitenprogramma. 

 

Op zondagmiddag 11 juni was er een extra programma voor de fietsers. Op verschillende 

plekken langs de route werd - doorlopend of in een rondleiding - meer uitleg gegeven. In 

de kathedraal was de bloedende hostie uitgestald en de expo Mirakel & Monstrans was 

die namiddag gratis toegankelijk voor de fietsers. 

 

 

http://www.routeyou.com/
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Virga Yes divers 

Partners: de Dienst diversiteit en internationale solidariteit, Orbit vzw, de stedelijke 

integratieraad, het interlevensbeschouwelijk netwerk van de stad, kunstenaar Martin 

Oluwadiran, Nico Bringmans en Marcel Dupont (vrijwillige fotografen) en Het Stadsmus. 

 

Het in 2015 opgestarte project rond Virga Jesse en diversiteit werd afgerond in 2017. De 

steeds groeiende samenwerking tussen de verschillende partners leidde tot een aantal 

concrete projectresultaten en daarnaast een aantal neveneffecten. 

 

Projectresultaten (zie ook p. 13 ): 

• Interviewexpo in de wegwijsruimtes (periode: juni 2017 – januari 2018). Een 

weergave van zes interviews met mensen uit verschillende levensbeschouwingen 

via filmfragmenten. 

• Artistiek luik in de koetspoort (vooropgestelde periode: 5 tot 20 augustus 2017). 

Een “straat”versiering (kunstuiting) in de koetspoort, gemaakt door mensen uit 

verschillende levensbeschouwingen, in de lijn van de traditie van 

straatversieringen door Hasseltse rotten. 

• Fototentoonstelling in de vergaderzaal naast het Tuincafé (vooropgestelde periode: 

5 tot 20 augustus 2017). De voorbereidingen van de straatversiering in workshops 

(het “maakproces”) werden vastgelegd op foto’s en verwerkt tot een 

fototentoonstelling. 

 

Neveneffecten: 

• Het enthousiasme van de projectpartners, vooral de 

integratieraad en het interlevensbeschouwelijk netwerk, leidde 

tot de vraag of het artistieke luik, de versiering van de 

koetspoort, langer mocht blijven hangen. Op die manier konden 

ze het resultaat van hun inspanningen langer tonen aan 

bezoekers. 

• Het traject werd feestelijk afgesloten op zaterdagmiddag 

23 september, waarbij de deelnemers het resultaat samen 

bekeken. 

• Het interlevensbeschouwelijk netwerk nodigde middelbare 

scholen uit voor een bezoek aan Virga Yes divers: nadat 

leerlingen de getuigenissen beluisterd hadden, gingen ze in 

gesprek met vertegenwoordigers van verschillende 

levensbeschouwingen. 

Aantal leerlingen: 368 

Gezinswandeling ‘Waw, Hasselt tof versierd’ 

In het kader van de Virga Jessefeesten werkte Het Stadsmus, in 

samenwerking met het Virga Jessecomité, een oud-leerkracht en 

de directeur van Basisschool Tuinwijk een gezinswandeling uit. 

Hiervoor ontwierp en drukte Het Stadsmus een boekje (oplage: 

1000 exemplaren). Gezinnen met kinderen wandelden hiermee 

tijdens de Virga Jessefeesten langs de verschillende versierde 

rotten. Onderweg leerden ze wat bij over de Virga Jesse, haar 

verschillende mirakels en de feesten.  
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Buurten met erfgoed 

Het Stadsmus nodigde in 2017 de leerkrachten van de tweede graad van de basisscholen 

van Runkst en de Heilig Hartwijk en lokale/regionale erfgoeddeskundigen uit om in het 

schooljaar 2017-2018 samen te werken rond het erfgoed in de buurt. De groep bracht 

samen het erfgoed in de omgeving van de school in kaart en dacht na over een leuk 

project om in 2018 met de klas aan de slag te gaan. Een coach en Het Stadsmus staan 

hen met raad en daad bij.  

 

Dit initiatief kadert binnen Tournée Locale, een stedelijk initiatief om tweejaarlijks allerlei 

culturele activiteiten met en voor een wijk op te zetten. In 2017-2018 zijn Runkst en de 

Heilig Hartwijk als eersten aan de beurt. In juni contacteerden we de 6 basisscholen uit 

deze buurten. 4 scholen beslisten om deel te nemen: Basisschool Tuinwijk, Basisschool 

De Puzzel, Jenaplanschool De Krullevaar en de Daltonschool. Verschillende 

erfgoedwerkers stapten ook in het project. 

De startdag ging door op 13 oktober 2017.  

 

Toonmomenten van dit traject in Runkst en de Heilig Hartwijk zijn voorzien in de periode 

van Tournée Locale: 21 april - 6 mei 2018. Buurten met erfgoed wordt de volgende jaren 

met scholen uit de andere Hasseltse wijken verdergezet.  

 

 
 

Inspiratiedag Op Handen Gedragen 

 

“Op Handen Gedragen” heeft als doel om expertise rond processie-erfgoed te bundelen 

en te delen, zodat de toekomst van dat erfgoed gegarandeerd wordt. 

 

Op vraag van het Virga Jessecomité werd er opnieuw een contactdag “Op Handen 

Gedragen” georganiseerd op 20 augustus 2017 - een vervolg op de studiedag in Hasselt 

van 2015. CRKC vzw, LECA vzw en KADOC-KULeuven werden daarbij ondersteund door 

Het Stadsmus en het Virga Jessecomité. 

 

De deelnemers kregen in de Oude Gevangenis inspiratie om rond processie-erfgoed te 

werken. Vervolgens namen ze een kijkje achter de schermen bij de voorbereidingen voor 

de laatste ommegang van zondag 20 augustus. Na de lunch kozen ze tussen een bezoek 

aan Mirakel&Monstrans, Virga Yes divers of een rondleiding in Het Stadsmus met nadruk 

op de religieuze aspecten. Tot slot woonde de groep de Virga Jesseommegang bij vanop 

de tribune en werd de dag afgesloten met een receptie in Het Stadsmus. 

Inschrijvingen: 87. 
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Gesprekstafel publiekswerking 

• In 2015 werd er een gesprekstafel publiekswerking opgericht. Deze gesprektafel 

wil de samenwerking binnen de stad op het vlak van publiekswerking versterken. 

In de gesprekstafel zetelen mensen van verschillende diensten: musea, 

bibliotheek, Japanse Tuin, toerisme, sport, jeugd, archief, cultuurcentrum, 

cultuur, … De bedoeling is om op korte termijn enkele quick-wins te realiseren en 

op lange termijn een duurzame samenwerking over de diensten heen te bekomen. 

• De gesprekstafel publiekswerking wordt aangestuurd door de stafmedewerkers 

publieksbemiddeling en communicatie van de stedelijke musea. Zij namen ook het 

initiatief om binnen de musea zelf de knelpunten te benoemen en acties te 

ontwikkelen. 

• In 2017 werd verder gewerkt aan de verkenning van de mogelijkheden voor een 

online educatief platform dat het aanbod voor scholen in Hasselt bundelt. 

Daarvoor werd samengewerkt met de dienst Onderwijs. Hierover vergaderde een 

stuurgroep op 23/2, 8/9 en 13/11. 

• Een tweede knelpunt is een uniform adressenbeheer (klantenbeheer) binnen de 

afdeling, waarvoor de medewerkers een opleiding kregen en waarvoor in 2017 

verdere concrete afspraken gemaakt werden.  

• De gesprekstafel kwam samen op 17/1, 23/6 en 26/9. 

Cultuurschakels  

In het kader van Dynamo3, is Het Stadsmus een cultuurschakel. Canon cultuurcel wil 

leerlingen kennis laten maken met cultuur, bijvoorbeeld in het museum. Dit stuit in de 

praktijk vaak op een mobiliteitsprobleem. Daarom focust de Dynamo3-campagne op 

gratis streekvervoer met bussen van De Lijn voor klassen naar cultuurschakels: dit zijn 

culturele instellingen in de wijde schoolomgeving die zich opwerpen als knooppunten van 

cultuureducatie. Scholen die zich voor de Dynamo3-campagne inschrijven, krijgen het 

vervoer van en naar Het Stadsmus gratis. 

ERFgenoten: netwerk erfgoededucatie Limburg 

De stedelijke musea Hasselt zijn via de stafmedewerker publieksbemiddeling lid van het 

Netwerk Erfgoededucatie van de provincie Limburg. Cultuureducatie is een van de 

prioritaire actiepunten van het Limburgse cultuurbeleid. Doel is de cultuurparticipatie te 

verhogen en het cultuuraanbod kwalitatief te versterken. Het netwerk erfgoededucatie is 

een platform waar hier rond gewerkt wordt. Er wordt geëxperimenteerd, van elkaar 

geleerd en samengewerkt.  

 

Het netwerk werkt actief aan verschillende projecten. De stedelijke musea 

(stafmedewerker publieksbemiddeling) werken mee aan het traject ‘meerstemmig 

erfgoed, multiperspectiviteit in het onderwijs’.  

 

De stafmedewerker educatie zetelt in de stuurgroep en in ontwerpteam 2: de 

middeleeuwen. Het project startte in februari 2016 en liep verder in 2017. De stuurgroep 

kwam samen op: 23/1, 16/5, 26/6, 22/8, 13/11. Het ontwerpteam kwam samen op: 

27/2, 14/3, 28/3, 21/4, 9/5, 19/5, 19/6, 25/8, 21/9, 28/9, 12/10, 16/11, 20/11, 14/12. 
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PXL lerarenopleiding 

De stedelijke musea Hasselt hebben een goed samenwerkingsverband met de 

lerarenopleidingen van de PXL.  

 

• Pieter-Jan Beckers, laatstejaarsstudent lerarenopleiding, ontwikkelde in het kader 

van zijn eindwerk voor Het Stadsmus de tentoonstelling ‘Turnen in Hasselt’. 

• Dries Van Mileghem maakte een eindwerk dat in het teken stond van Erfgoeddag 

2017 (Zorg).  

• De studenten lerarenopleiding kleuteronderwijs kregen op 12, 17 en 19/10 en 

10/11 een gastles in Het Stadsmus. Eerst kregen zij een theoretisch luik over 

musea. Daarna testten ze zelf in het museum enkele tools voor kleuters uit.  

• Op 7 en 15/11 gaf de stafmedewerker publieksbemiddeling een vorming 

‘gidstechnieken – basis’ aan tweedejaarsstudenten lerarenopleiding Project 

Kunstvakken.  

• De stafmedewerker publieksbemiddeling van Het Stadsmus verzorgde op 21/11 

een gastles ‘rondleiden in een museum’ voor studenten van de specifieke 

lerarenopleiding Beeld en Audiovisuele kunst.  

Hotelschool Hasselt  

Het Stadsmus organiseerde van 20/11 tot 1/12 workshops speculaasbakken in 

samenwerking met de leerkrachten en de leerlingen van de Hotelschool Hasselt – 

afdeling bakkerij. Deze workshops staan in het teken van Sinterklaas.  

Fonds voor Vrijetijdsparticipatie 

Deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten kost (veel) geld. Het Fonds Vrijetijdsparticipatie 

helpt mensen met een beperkt inkomen om over de financiële drempel te stappen. Het 

Fonds biedt een vast aanbod aan activiteiten aan, zoals een bezoek aan een museum. 

Sinds 2015 hebben de stedelijke musea een overeenkomst met het Fonds voor 

Vrijetijdsparticipatie. Mensen in armoede kunnen de musea met korting bezoeken. Het 

Stadsmus is gratis maar biedt extra een gratis luistergids aan. 

LOKALE ERFGOEDWERKING 

Erfgoedraad 

De erfgoedraad kwam vier keer bijeen in 2017.  

 

Een vast terugkerend agendapunt was het overlopen van erfgoed-projectsubsidies die 

toegekend waren aan Hasseltse (erfgoed) initiatieven. Ook stelden alle aanwezige 

organisaties telkens in een ronde van de tafel hun lopende initiatieven voor. Tot slot was 

de terugkoppeling vanuit de stedelijke koepelraad een vast agendapunt. 

In 2017 namen ook de Virga Jessefeesten een belangrijke plek in tijdens de 

overlegmomenten. De stand van zaken van de voorbereidingen en een evaluatieronde 

kwamen aan bod. 

 

In de erfgoedraad van maart werden de mogelijkheden om samen te werken rond 

communicatie besproken. De groep uitte ook bezorgdheden rond o.a. de toekomst van 

het Prinsenhof, het Begijnhof en de muur rond het Oud Kerkhof. 

 

In het overleg van juni werd Erfgoeddag 2017 - Zorg geëvalueerd. In een gezamenlijke 

brainstormoefening gaven de leden hun visie over de stedelijke musea. 
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Het nieuwe traject ‘Buurten met erfgoed’ met lagere scholen in Runkst en de Heilig 

Hartwijk werd toegelicht.  

 

In september was de nieuwe Bibliotheek Hasselt Limburg een feit. Het Hasselts Klein 

Onderhoud werd aangekondigd en ook werd het initiatief genomen om in een kleinere 

groep na te denken over de toekomst van kapellen en ander klein waardevol erfgoed in 

de stad. De oproep om in 2018 geplande activiteiten rond het thema WO I te melden, 

werd aan de groep voorgelegd. 

 

In december koppelde de groep terug die gewerkt had rond de toekomst van kapellen in 

de stad. Het Klein Onderhoud werd geëvalueerd. 

 

Besproken initiatieven van externen waren o.a. Reveil, Rodenbachfonds, register van de 

broederschap van Sint-Gertrudis te Kuringen, partituren van de familie Claes, de FARO 

Vormingsbrochure en Jong redt oud. 

 

Advies of ondersteuning 

Erfgoeddag 2017 

De deelnemers aan Erfgoeddag (thema “Zorg”) waren Het Stadsmus i.s.m. Didier Nolens, 

Rode Kruis Hasselt, W700 Wimmertingen, Stadsarchief Hasselt, het Jenevermuseum, 

Japanse Tuin, Abdijsite Herkenrode i.s.m. diverse welzijnsorganisaties, Erfgoedkring 

Herkenrode-Kuringen, Herkenrode vzw, Kruidenkenniscentrum, Provinciale Bibliotheek 

Limburg, Verzamelaars Unie Hasseltse Keramiek vzw, Modemuseum Hasselt, de 

stedelijke Dienst Diversiteit en Internationale Solidariteit, De Brug Hasselt vzw en het 

Volkstehuis. Ze organiseerden in totaal 19 activiteiten. 

 

Acties ter ondersteuning: 

• Begeleiding van de deelnemende organisaties bij inschrijving; 

• Vormgeving, druk en verspreiding van een programmabrochure; 

• Voor de expo ‘Dit dorp, ik weet nog hoe het was’ van W700: uitwerken van een 

zoekopdracht voor kinderen; 

• Voor de wandeling rond het thema Armenzorg: ondersteuning bij de praktische 

uitwerking; 

• Communicatieve ondersteuning. 

 

Gastheer voor cursus Behoud en beheer (organisatie PCCE) 

Op maandagen 2, 9 en 16 oktober 2017 organiseerde het PCCE de basiscursus behoud & 

beheer in Het Stadsmus. Voor deze interprovinciale vorming schreven zich 12 personen 

in. De cursisten voerden in het museum gedurende die drie dagen een reeks oefeningen 

uit rond o.a. klimaat- en lichtmeting en transport. 

 

Herdenking 100 jaar einde WO I 

In overleg met een aantal socio-culturele verenigingen, die verschillende initiatieven rond 

dit thema plannen (tentoonstelling, lezingen, theater- en muziekvoorstellingen, poëzie …) 

werden afspraken gemaakt over gezamenlijke communicatie. Er werd beslist om geen 

gezamelijke activiteit te plannen. 

In een overleg met de provinciecommandant en het Eenheidsfront werd het overzicht van 

alle initiatieven overlopen en werd bekeken wat de stad hierrond plant op 11 november 

2018. 

 

Erfgoedproject door Erfgoed Sint-Lambrechts-Herk 

Erfgoed Sint-Lambrechts-Herk kreeg advies voor hun geplande project met de lagere 

school. Dat project werd uitgesteld naar een latere datum. 
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Publicatie 50 jaar koor Margoda 

Koor Margoda kreeg advies bij de samenstelling, opmaak en druk van een publicatie rond 

50 jaar koor. 

 

Documentatiecentrum De Graef Kuringen - herdenking WO I 

Kris Leenaers kreeg advies en ondersteuning bij de activiteiten die het 

documentatiecentrum plant in 2018. 

 

Oud Kerkhof 

In een overleg met andere stedelijke diensten werd de toekomstige aanpak van de muur 

rond het Oud Kerkhof besproken. 

 

Project rond loodglas Sint-Maarten (Stevoort) 

Op vraag van de dienst cultuur werd met Monumentenwacht en het PCCE gekeken naar 

mogelijke ondersteuning van dit project. Wordt vervolgd in 2018. 

 

Kanon Howitzer 

In een overleg met verschillende betrokken/geïnteresseerde verenigingen werd 

nagedacht over de toekomstige plek en duiding van het kanon Howitzer, dat bij het 

Koninklijk Atheneum staat. Op vraag van Het Stadsmus maakte Monumentenwacht 

Limburg een toestandsrapport, dat als vertrekpunt van verdere acties dient. 

 

50 jaar Heilig Kruiskerk 

Samen met de dienst cultuur en de kerkfabriek dacht Het Stadsmus mee na over de 

viering van 50 jaar Heilig Kruiskerk. Een fototentoonstelling wordt gepland voor 2018. 

 

Ondersteunde projecten via projectsubsidiereglement 

Via het subsidiereglement van de dienst cultuur kwamen in 2017 opnieuw een aantal 

aanvragen voor projecten met een erfgoedlink binnen. De dienst cultuur zorgde voor de 

administratieve en financiële afhandeling van de goedgekeurde aanvragen. 

 

Publicatie over 50 jaar Pinksterfeesten 

Initiatiefnemer: Werkgroep Pinksterfeesten 

Erfgoed: Foto’s en verhalen over de Pinksterfeesten in Stevoort 

Beschrijving project: Een gouden jubileumboek naar aanleiding van 50 jaar 

Pinksterfeesten. Tijdens de staminees (vertelavonden) in 2016 werden foto’s en verhalen 

ingezameld. Die worden verwerkt tot een publicatie. 

 

Tentoonstelling “Celibataire diva’s” 

Initiatiefnemer: Kunstgalerij De Mijlpaal en vzw Extra Muros 

Erfgoed: Erfgoed en moderne kunst rond de vrouwen in de abdij van Herkenrode 

Beschrijving project: Kunstenaars tonen hun visie op het actuele spanningsveld tussen 

het wereldlijke en het spirituele. De expo vindt plaats op de historische locatie van het 

Refugehuis Herkenrode (centrum Hasselt). 

 

Tentoonstelling “Moeder en kind” 

Initiatiefnemer: Dokter Philippe Alliet 

Erfgoed: roerend en immaterieel erfgoed rond het Hasseltse moederhuis 

Beschrijving project: De expo benadert het thema ‘moeder en kind’ vanuit verschillende 

invalshoeken: kunst (o.a. Virga Jesse en virgo lactans), poëzie, wetenschappelijke 

gegevens en erfgoed rond het oud moederhuis. Locatie: kapel van de vroegere 

Provinciale School voor Vroedvrouwen. Er wordt samengewerkt met het Virga 

Jessecomité. 
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Tentoonstelling “(ONGE)ZIEN” in Godsheide 

Initiatiefnemer: Kerkfabriek Godsheide 

Erfgoed: lokale religieuze schatten 

Beschrijving project: Tentoonstelling met als doel om het religieuze erfgoed van de 

parochie dat normaal niet zichtbaar is, te tonen, o.a. opgeborgen textiel, luchtbeelden 

van de kerk, pastorie en kerkhof en een presentatie bij het orgel. 

 

Symposium “Sacra700” 

Initiatiefnemer: Sacramentsbroederschap Hasselt 

Erfgoed: onderzoek naar het mirakel van de bloedende hostie (1317) 

Beschrijving project: Groots opgezet symposium rond het fenomeen van het Heilig 

Sacrament van Mirakel met internationale sprekers. Het symposium kadert in het 

activiteitenprogramma van “Mirakel en Monstrans. 700 jaar bloedende hostie”. 

 

Publicatie “Het Heilig Sacrament van Herkenrode 1317-2017. Een historische en 

kunsthistorische benadering” 

Initiatiefnemer: Herkenrode vzw, i.s.m. auteur Guido Caluwaerts 

Erfgoed: geschiedenis van het mirakel van de bloedende hostie (1317) 

Beschrijving project: Deze publicatie brengt enerzijds het verhaal van de wonderbare 

hostie en anderzijds informatie over het kunsthistorische materiaal dat zich ontwikkelde 

rond de verering van de mirakelhostie. Het boek kadert in het activiteitenprogramma van 

“Mirakel en Monstrans. 700 jaar bloedende hostie”. 

 

Nieuw paviljoen “Loodglas Sint-Maarten Stevoort” 

Initiatiefnemer: Solidair Stevoort 

Erfgoed: vijfdelig loodglas met afbeeldingen van Sint-Maarten, patroonheilige van 

Stevoort. Ontwerper en uitvoerder is Stevoortenaar Armand Vanrompay. Het loodglas 

werd gemaakt in opdracht van de vroegere burgemeester Justin S’heeren, voor het 

gemeentehuis van Stevoort. 

Beschrijving project: restauratie loodglas en plaatsing tussen gelaagd dubbel glas. 

Ontwikkeling van een nieuw paviljoen op het Solidariteitsplein in Stevoort.  

 

Activiteiten 

Hasselts Klein Onderhoud 

Woensdag 6 december 

Het thema van het Hasselts Klein Onderhoud was dit jaar: Kansen van het internet voor 

erfgoedwerking. 

 

Programma: 

• “Sociale media en erfgoed: vloek of zegen?” door Hans Put, zelfstandig reporter, 

fotograaf en tv-maker. 

• “De digitale omwenteling. Handige online-instrumenten voor erfgoedverenigingen” 

door Rob Bartholomees, Heemkunde Vlaanderen. 

• Brainstorm: Welke kansen om meer van het internet gebruik te maken, liggen 

binnen handbereik van de erfgoedverenigingen? 

Er waren 37 aanwezigen. 
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GIDSENWERKING 

Vormingen voor onze museumgidsen 

• In samenwerking met de andere stedelijke musea en Abdijsite Herkenrode 

organiseerde Het Stadsmus een methodologische vorming rond ‘diverse 

werkvormen’. Deze vorming werd drie keer gegeven door Jan Staes op 22/11 

(Modemuseum Hasselt), 24/11 (Het Stadsmus) en 9/12 (Modemuseum).  

• In het kader van de stadswandeling bij de expo ‘Mirakel en monstrans’ 

organiseerde Het Stadsmus, samen met de dienst toerisme, een vorming over 

storytelling op 20/4 door Carmien Michels.  

• Op 18/5 organiseerde Het Stadsmus een inhoudelijke vorming bij de 

tentoonstelling ‘Mirakel en monstrans’. Die werd gegeven door Tony Waegeman.  

Contact met de individuele gidsen versterken 

Sinds september 2013 wordt vanuit de stedelijke musea een digitale nieuwsbrief 

verstuurd met nieuws uit de musea specifiek bestemd voor de museumgidsen. In 2017 

werden 5 nieuwsbrieven verstuurd op 1/2, 7/4, 21/6, 1/9, 3/11.    

 

Gelijkstemming van de gidsenwerking voor de stad Hasselt 

Samen met Toerisme Hasselt en de Japanse Tuin willen de stedelijke musea Hasselt de 

gidsenwerking over de verschillende stadsdiensten gelijkstellen. Hiermee werd in 2016 

gestart: 

• We stelden een overkoepelend competentieprofiel op basis van de 

‘competentiewaaier’ van Toerisme Vlaanderen op. Hierin komen 8 categorieën aan 

bod: inhoud, interpretatie, beleving, omgeving, groep, persoon, presentatie, 

relatie met organisatie. Hieruit kozen we 8 kerncompetenties die wij voor 

Hasseltse gidsen extra belangrijk vinden.   

• We bekeken hoe we gidsen onder een interimcontract tewerk kunnen stellen.  

• We stelden de evaluatieprocedures van de verschillende diensten gelijk. 

• We stelden een gezamenlijke overeenkomst op.  

Om onze gidsen hierover te informeren organiseerden de musea samen met de dienst 

toerisme enkele infomomenten en brainstorms op 25/4, 28/4 en 7/9. 

Gidsenwerking op regionaal niveau 

 

Omdat de verschillende Limburgse instellingen met gelijkaardige problemen, vragen ed. 

rond gidsenwerking zitten, organiseren ze jaarlijks minstens 1 overlegmoment. Dit jaar 

ging dit door op 11 december. De stafmedewerker publiekswerking zetelt in deze 

vergadering.  
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COMMUNICATIE 

De Hasselaar en Limburger blijven de belangrijkste doelgroep in de communicatie en 

promotie van Het Stadsmus. Daartoe zet het museum voornamelijk eigen kanalen en 

Hasseltse kanalen in. Voor promotie van tijdelijke projecten (grotere expo’s) wordt de 

promotie waar nodig versterkt en uitgebreid. 

 

Communicatie 

Eigen kanalen 

De website www.hetstadsmus.be blijft de kern van de communicatie van het museum. 

De indeling van de website, die in 2016 hertekend werd, bleef bruikbaar voor de 

uitgebreidere museum- en erfgoedwerking. In 2017 werd de structuur gemaakt voor een 

landingspagina voor het museum op de toeristische website www.visithasselt.be. Deze 

wordt in 2018 gerealiseerd.  

 

De e-zines – in 2017 waren dat er 17 – geven een overzicht van nieuws en activiteiten 

en verwijzen daarvoor steeds naar de website. Er is momenteel een lijst van 1514 

actieve accounts van geïnteresseerden. 

 

Er worden ook – overkoepelend voor de stedelijke musea - digitale nieuwsbrieven 

uitgestuurd naar specifieke doelgroepen: gezinnen, scholen en gidsen.  

Ook het gedrukte Museumnieuws (zie verder) wordt voor wie dat wenst digitaal 

toegankelijk gemaakt via een digitale nieuwsbrief met een link naar www.issuu.com.  

 

In het kader van de General Data Protection Regulation (GDPR) die vanaf het voorjaar 

van 2018 van kracht wordt en in functie van de vernieuwde samenwerking met de 

museumvzw (die tot nog toe de hosting voor de website en de nieuwsbrieven 

financierde), werden in 2017 voor al deze nieuwsbrieven de nodige voorbereidingen 

getroffen. 

 

De volgers op facebook stegen langzaam tot 840. Het medium werd intensief ingezet 

voor de promotie van de expo’s met leuke weetjes, foto’s en verhalen. Ook de collectie 

wordt ingezet. Het belang van de sociale media stijgt. 

Voor de contentplanning voor social media werd in functie van een nieuwe 

personeelsbezetting een aanpak ontwikkeld, waarbij verschillende medewerkers het 

kanaal voeden.  

 

Museumnieuws, de nieuwsbrief van de stedelijke musea, werd in 2016 vier keer 

uitgegeven. In elk nummer vindt de lezer achtergrondinformatie bij de tentoonstellingen 

en de op stapel staande activiteiten, een blik achter de schermen van de museumwerking 

en een activiteitenagenda. Het Museumnieuws verschijnt op 2.000 exemplaren en ook 

digitaal op issuu.com (voor zo’n 115 geïnteresseerden, waarvan 43,2% de nieuwsbrief 

opent) en wordt verspreid bij ca. 1.100 abonnees, culturele instellingen, partners, pers, 

…. 

Kanalen stad Hasselt 

 

De Stad Hasselt biedt aan de stedelijke organisatoren veel geraadpleegde communicatie- 

en promotiekanalen aan, die Het Stadsmus ten volle benut. In februari 2017 startte de 

Stad Hasselt met een nieuw format voor het stedelijke informatieblad De Nieuwe 

Hasselaar. De rubrieken hierin werden sterk gewijzigd, waardoor het voor Het Stadsmus 

minder evident werd om opgenomen te worden in de artikels. Dat leidde tot een 

gevoelige daling van het aantal keer dat het museum aan bod kwam in het 

http://www.hetstadsmus.be/
http://www.visithasselt.be/
http://www.issuu.com/
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informatieblad in vergelijking met andere jaren. In het juninummer verscheen er een 

stuk over de torenmonstrans in het blad 

 

 

Het Uitmagazine dat samen met de Nieuwe Hasselaar bedeeld wordt, vermeldde de 

volgende expo’s en activiteiten: 

 

• Expo ‘Blankenbergse Irissen. De redding van een Hasselts tegelpaneel’ (artikel 

(februarinummer) 

• Expo ‘Houtsnedes’ Nacht van de Geschiedenis (maartnummer) 

• Kunstennacht (aprilnummer)  

• Expo ‘Mirakel en Monstrans’ – artikel (meinummer) 

• Expo ’70 jaar basket in Hasselt’ (meinummer) 

• Expo ‘Virga Yes divers’ (juninummer) 

• Schatten van Vlieg: artikel (zomernummer) 

• Muscadetreeks: artikel (zomereditie) + agenda (mei – juni – september) 

• Expo ‘Turnen in Hasselt’ (oktobernummer) 

• Kunstendag voor Kinderen (novembernummer) 

 

Via de website uitinhasselt.be worden alle tentoonstellingen en activiteiten van Het 

Stadsmus getoond, die ingegeven werden op de Uitdatabank. 

 

Promotie 

Voor promotie van Het Stadsmus in het algemeen zorgt het museum jaarlijks voor online 

promotie of advertenties in cultuurtoeristische kanalen, zoals:  

 

• Opname in de brochures van Toerisme Hasselt, zowel naar groepen als naar 

individuele bezoekers. 

 

• Uitpas Hasselt: Hasselaren die een Uitpas kopen, krijgen korting bij heel wat 

culturele activiteiten in de stad. In Het Stadsmus kunnen zij een gratis luistergids 

bij hun bezoek aan het museum verkrijgen.  

 

• 48-urenkaart Hasselt: In september 2016 werd de 48-urenkaart gelanceerd 

door de dienst Toerisme. Die geeft aan toeristen voor € 19 een groot aantal 

kortingen op toeristische en culturele attracties, maar ook in hotels en in de 

horeca. Het Stadsmus laat houders van deze kaart gratis aansluiten bij de 

rondleiding in de Beiaardtoren (voor individuele bezoekers). Het Stadsmus wordt 

in de communicatie van de 48-urenkaart mee opgenomen. 

 

• Limburgpas: in tegenstelling tot de vorige jaren koos Het Stadsmus ervoor om 

dit jaar geen vermelding op de Limburgpas te nemen. Als gratis museum is het 

niet evident om een korting of tegemoetkoming in het kader van deze pas 

mogelijk te maken. Het museum nam dus niet deel aan het volledige 

promotiepakket dat Dagtoerisme Limburg vzw aan leden aanbiedt, maar wel 

tegen verminderde prijs aan het standaardpakket. Het museum werd mee 

opgenomen op de website dagtoerismelimburg.be en de social media van 

Dagtoerisme Limburg. 

 

• Limburg Vakantiegids: Het Stadsmus krijgt steeds een vermelding in de 

gegeerde en sterk verspreide Limburg Vakantiegids, uitgegeven door Toerisme 

Limburg vzw. Samen met Abdijsite Herkenrode vzw investeerde Het Stadsmus 

nog in een advertentie in Het Belang van Limburg, dat binnen het Portfolio 

Toerisme Limburg beschikbaar was. De advertentie verscheen in het voorjaar in 

Het Belang van Limburg, Het Nieuwsblad en de Gazet van Antwerpen, in een 
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bijlage rond fietsen en wandelen en ging over de fietsroute van Mirakel en 

Monstrans.  

 

• Museumpas: Het Stadsmus tekende in 2017 de intentieverklaring om samen te 

werken met de Vlaamse musea aan de realisatie van de Museumpas, die in 2018 

gelanceerd wordt. 

 

• Promotiepakket via Riebedebie (Toeristische Attracties vzw): in het kader 

van het lidmaatschap van Toeristische Attracties vzw wordt het museum 

opgenomen op de website www.riebedebie.be en in de brochure 365 dagen. 
 

 

Voor grotere projecten werd de promotie uitgebreider aangepakt om de visibiliteit voor 

een breder publiek te vergroten. In 2017 gebeurde dat voor de expo en activiteiten rond 

700 jaar Mirakel en Monstrans (zie hoger). Dit project was een samenwerking met 

verschillende partners, die relatief verschillende types activiteiten rond het Heilig 

Sacrament van Mirakel (zie hoger) organiseerden.  

 

De promotie van dit aanbod had twee doelstellingen. Enerzijds moest de communicatie 

het actieve netwerk van erfgoed- en religieuze partners, die bezig zijn met het Heilig 

Sacrament van Mirakel, zichtbaar maken. Anderzijds moest het aanbod rond een minder 

laagdrempelig thema, voor een breed publiek toegankelijk gecommuniceerd worden.  

Het Stadsmus nam het initiatief om de acties gezamenlijk te communiceren. De 

organisatie van de fietstocht, met op de verschillende locaties infoborden, vormde een 

eerste bindend element.  

Het tweede bindende element was de gezamenlijke folder, met op de achterzijde een 

affiche met een overkoepelend campagnebeeld. Daarvoor stelde Het Stadsmus de 

vormgeving en de bekostiging van het drukwerk ter beschikking van de partners. De 

partners verspreidden het promotiemateriaal via hun eigen kanalen.  

Verder werden ook alle activiteiten gebundeld op de website www.hetstadsmus.be en 

communiceerde het museum de activiteiten van de partners ook steeds in haar digitale 

nieuwsbrief. 

 

Specifiek voor de expo in het museum liet Het Stadsmus nog een affichecampagne lopen 

gedurende een maand en nam het museum advertenties in Openbaar Kunstbezit 

Vlaanderen, Kerk en Leven, de fietsbijlage bij Het Belang van Limburg, Gazet van 

Antwerpen en Het Nieuwsblad (in samenwerking met Abdijsite Herkenrode vzw) en 

Jetmagazine. Daarnaast verschenen er redactionele bijdragen in Openbaar Kunstbezit 

Vlaanderen en Kerk & Leven.  

 

De activiteiten werden gezamenlijk voorgesteld aan de pers op 17 mei, in aanloop naar 

de opening van de expo in Het Stadsmus op 19 mei en samen met de voorstelling van de 

publicatie van Tony Waegeman. Deze gezamenlijke bekendmaking naar de pers werd 

door de partners als zeer positief geëvalueerd. 

 

Voor Het Stadsmus was de meerwaarde van de gezamenlijke communicatie minder 

groot. Bij toekomstige samenwerkingen in communicatie en promotie wil Het Stadsmus 

waken over de return: Het Stadsmus nam het aanbod van de partners mee, omgekeerd 

was dat minder het geval.  

 

De medewerker communicatie coördineerde het geheel en de samenwerking. 

 

 

 

http://www.riebedebie.be/
http://www.hetstadsmus.be/
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(Het Belang van Limburg, 23 mei 2017, p. 24), (Het Laatste Nieuws, 18 mei 2017, p. 16)  

Pers 

Naar aanleiding van elke nieuwe tentoonstelling, een bijzondere schenking of 

opmerkelijke gebeurtenissen, wordt er een persbericht verstuurd naar de contacten van 

het museum en de stad. Voor groteren projecten of expo’s worden een persmoment 

georganiseerd.  

Deze aanpak naar de pers genereerde tal van artikels, televisie- of radio-opname. 

Deze lijst is niet limitatief. 



Het Stadsmus 32 Jaarverslag 2017 

 

Datum Titel Bron 

07-08/01 Laatste dagen expo jeneveraffiches in twee 

musea 

Hbvl p 37 

07-08/01 Meer bezoekers voor Japanse tuin, abdij 

Herkenrode 

Hbvl p 28 

24/01 Over Philips, tegelpanelen en jenevererfgoed ETWIE 

02/02 Uniek keramiekwerk gered van de sloop HLN p 18 

08/02 Hasselts tegelpaneel in volle glorie hersteld Hbvl p 30 

08/02 Hasselt - Erfgoed De weekkrant p 17 

10/02 Blankenbergse Irissen Hbvl/Hasselt p2 

25-26/02 Minister Gatz ontdekt roots in Stadsmus Hbvl p 29 

25-26/02 Minister ontdekt familiegeschiedenis in Stadsmus HLN p 42 

01/03 Yokoso festival viert 25 jaar Japanse Tuin Hbvl p 24 

01/03 Japanse tuin viert 25ste verjaardag mat ‘Yokoso 

festival’ 

DS p 29 

Maart Van abdijsite Herkenrode naar Het Stadsmus Brochure Toer. 

Limb. 

16/03 Toeristische pas voor kinderen HLN p 16 

29/03 Eerste filmpje van operatie uit 1950 opgedoken HLN p 17 

02/04 Muscadet aperitiefconcerten in Het Stadsmus Hbvl/Hasselt p 2 

20/04 Expo Collectie dokter Nolens Hbvl/Hasselt p 2 

22/04 Met Zorg HB p 25 

26/04 Knielende schapen Kerke en Leven, p. 

16 

08/05 Derde editie van Kunstennacht op 25 Hasseltse 

locaties 

Hbvl p 30 

10/05 Proeven van Cultuur in de stad De weekkrant p 6 

18/05 Hostie bloedt weer na 700 jaar HLN p 16 

23/05 Feestjaar opent met expo over bloedende hostie Hbvl p24 

24/05 Mirakel en Monstrans Hbvl p 4 

26/05 Column, Mirakel en Monstrans HbvHasselt, p. 4 

07/06 700 jaar bloedende hostie De Weekkrant p 17 

10/06 Fietsen in het spoor van de bloedende hostie HBvL p. 41 

09/06 Expo Virga Yes Divers Hbvl/Hasselt p 2 

23/06 De schatten van vlieg in Het Stadsmus Hbvl/Hasselt p 2 

23/06 Fietsen in en rond Hasselt Krant W-VL p30 

28/06 Drager van de bloedhostie Kerk en Leven, p. 

12 

02/07 Uit met vlieg De zondag p 15 

07/07 Boelvaarkoor opent reeks aperitiefconcerten Hbvl/Hasselt p 7 

12/07 Muziek De Weekkrant p 15 

14/07 Hasselts A Capellakoor vult cafetaria en tuin 

Stadsmus op zondagmorgen 

Hbvl/Hasselt p 4 

17/07 Fietsroute van de bloedende hostie Hbvl p 31 

19/07 Virga Jesse nieuws Deze week/Hasselt 

p 6 

20/07 Electronica meets the classics in het Stadsmus Hbvl/Hasselt p 6 

28/07 Accordeonkwartet Guido Tournelle in Stadsmus Hbvl/Hasselt p 6 

04/08 Expo Virga Yes Divers. Rottenwerking anders 

bekeken 

Hbvl/Hasselt p 2 

04/08 Jazz en folk in het Stadsmus met Tim Finoulst en 

Martijn Vanbeul 

Hbvl/Hasselt p 4 

18/08 1317, religieuze kunt in de tijd van het mirakel 

van de bloedende hostie 

Hbvl/Hasselt p 2 
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25/08 Partners ‘Op handen gedragen’ doen inspiratie op  Hbvl/Hasselt p 4 

06/09 Inspiratiedag ‘Op handen gedragen’ De weekkrant p 13 

06/09 Opgravingen De Weekkrant p 15 

07/09 Vondsten gaan terug tot ver voor Christus Hbvl p 26 

08/09 Het Stadsmus in Hasselt. ‘Dit zien wij.. 44 lensen, 

beelden, verhalen 

Hbvl/Hasselt p 2 

25/09 Borstbeelden Stevaert en Reynders klaar Hbvl p 21 

27/09 Muscadet De weekkrant p 24 

29/09 Gemeenteraad Hasselt Hbvl p 29 

30/09 Concert met Tim Finoulst in Stadsmus De Zondag p 21 

03/10 Café Armand Hbvl/Goednieuwskr. 

P2 

02/10 Bustes Stevaert en Reynders in Het Stadsmus HLN/Limburg p 13 

06/10 Exp ‘Het geheugen van de sport: turnen in 

Hasselt’ 

Hbvl/Hasselt p 2 

06/10 Muscadet aperitiefconcerten afgesloten met T. 

Finoulst 

Hbvl/Hasselt p 11 

11/10 Briljanten jubileum voor Dinneke en Henri De weekkrant p 17 

18/10 Bustes van Steve Stevaert en Herman Reynders 

onthuld 

De Weekkrant p 12 

01/11 Erfgoed dat nooit mag verdwijnen Deze week/Hasselt 

p 8 

08/11 Erfgoed De weekkrant p 19 

09/11 Lezing over de Duitse glasnegatieven uit 1917 Hbvl/Hasselt p 2 

17/11 Kunstendag voor Kinderen: Licht en donker (6-

12jaar) 

Hbvl/Hasselt p 2 

01/12 Boudewijn Knevels stel Gezelleboek voor Hbvl/Hasselt p 12 

24/11 Nooit vertoonde werken in eregalerij Charles 

Wellens 

Hbvl/Lummen p 11 

06/12 Hasseltse musea bundelen krachten als ‘Musea 

Hasselt’ 

Hbvl p 28 

13/12 Musea werken samen De weekkrant p 6 

15/12 The Accident toont onzichtbare groeipijn Hbvl p 34 

 

* DS: De Standaard; NB: Het Nieuwsblad; HLN: Het Laatste Nieuws; Hbvl: Het Belang 

van Limburg 
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Online marketingcampagne binnen Google Grants 

 

In 2017 werkte Het Stadsmus samen met het Nederlandse marketingbureau INTK, dat 

zich specialiseert in online marketing voor musea. De doelstelling was een online 

marketing campagne van een jaar, om de online visibiliteit van Het Stadsmus en 

daarmee het aantal online gebruikers voor de website te verhogen.  

 

Om deze marketingcampagne mogelijk te maken verkreeg INTK een licentie voor het 

Google Grantsprogramma, dat de non-profit in staat stelt gratis te kunnen adverteren via 

Google Ads, met een totale waarde van $120.000 per jaar.  

INTK bekeek maandelijks het aanbod van Het Stadsmus en stelde in overleg met het 

museum de zoektermen samen, waarvoor de advertenties als zoekresultaat in Google 

zouden verschijnen.  

 

Maandelijks rapporteerde INTK over de resultaten. Er valt niet naast het effect van de 

campagne te kijken. De website ontving in 2017 maar liefst 470% meer online bezoekers 

dan in het jaar ervoor, goed voor 68.500 online bezoeken (tegenover 12.000 in 2016). 

De expo rond Virga Yes divers bleek daarbij een vaak gezochte term te zijn en augustus 

2017 was de topmaand voor het museum, wellicht mede dankzij de Virga Jessefeesten 

en het aanbod dat Het Stadsmus daarvoor ontwikkelde. 

 

Omdat Het Stadsmus geen bezoekersbevraging deed in 2017 en er dus geen bevraging 

gebeurde naar de informatiekanalen van reële bezoekers, is niet met zekerheid te zeggen 

of het aantal virtuele bezoekers ook leidde tot meer reële bezoekers. 
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BEZOEKERSCIJFERS 

Ondanks dezelfde inspanningen blijft het bezoekersaantal dalen. Vooral groepsbezoeken 

blijven minderen. Buiten de vaststelling dat dit een algemene trend is voor de Hasseltse 

musea is nog geen oorzaak aan te duiden. Een bezoekersanalyse dringt zich op. 

Bezoekerscijfers algemeen  

 Het Stadsmus Beiaardmuseum Tuincafé   
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januari 185 94     4       3 286 

februari 372 25 38 177 3     63 13 691 

maart 435 50 90 103 2   10 43 29 762 

april 1297 90 110 540 20     118 17 2192 

mei 905 14 104 526 10 1 83   40 1683 

juni 465 7 154 23 24       18 691 

juli 1006 105 36   3       64 1214 

augustus 2730 210 248   727 77     153 4145 

september 725 21 235 170 5 1     62 1219 

oktober 1350 21 186 441 20     103 37 2158 

november 328 39 90 774 8     26 3 1268 

december 200 9 87 91 7 1     63 458 

Totaal 9998 685 1378 2845 833 80 93 353 502 16767 

 

individuele bezoekers 11333 

kinderen -12j 

 
765 

groepen volwassenen 1471 

Schoolgroepen 

 
3198 

Totaal 

 
  16767 
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Herkomst individuele bezoekers 

Van 5146 individuele bezoekers werd de postcode geregistreerd. 91% komt uit eigen 

land, 49% uit Hasselt, 15 % uit de rest van Limburg, 27 % uit de andere Vlaamse 

provincies en 9 % uit het buitenland waarvan het overgrote deel Nederlanders. 

 

Het aantal bezoekers uit andere provincies steeg weer licht tegenover vorig jaar 

vermoedelijk door de Virga Jessefeesten. 

 

49%

15%

27%

9%

Geregistreerde herkomst individuele bezoekers

Hasselt Limburg Andere provincies buitenlanders
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Hasselt 2510 

Limburg 773 

Antwerpen 379 

Brussel 34 

Oost-Vlaanderen 377 

West-Vlaanderen 243 

Vlaams Brabant 311 

Henegouwen 11 

Luik 27 

Luxemburg 2 

Namen  4 

Waals Brabant 3 

Totaal 4674 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nederland 362 

Duitsland 32 

Frankrijk 16 

Engeland 14 

China 6 

Spanje 6 

VS 5 

Italië 5 

Canada 4 

Japan 2 

Turkije 2 

Vietnam 2 

Estland 2 

Rwanda 2 

Argentenië 1 

Hongarije 1 

Egypte 1 

Noorwegen 1 

Nieuw-Zeeland 1 

Indië 1 

Bali 1 

Zwitserland 1 

Roemenië 1 

Australië 1 

Denemarken 1 

Slovenië 1 

Totaal 472 
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Herkomst groepen 

Het aantal groepen volwassenen blijft licht dalen maar meer dan de helft komt van 

buiten Limburg. De scholen daarentegen komen vooral uit Hasselt. 

 

 
 

 
 

 

 volwassenen scholen 

 aantal 

groepen 

aantal 

personen 

aantal 

groepen 

aantal 

personen 

Limburg 26 409 100 2579 

        waarvan uit Hasselt 13 236 82 2097 

Antwerpen 13 349 5 102 

Oost-Vlaanderen 1 27   

Vlaams-Brabant/Brussel 5 156 2 49 

West-Vlaanderen   1 67 

Nederland 1 25   

totaal 46 966 108 2797 

24%

18%
55%

3%

Herkomst geregistreerde groepen in aantal 
bezoekers

Hasselt Limburg andere provincies Nederland

75%

17%

8%

Herkomst scholen in aantal leerlingen

Hasselt Limburg andere provincies
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Beiaardmuseum herkomst groepen  

 volwassenen scholen 

 aantal 

groepen 

aantal 

personen 

aantal 

groepen 

aantal 

personen 

Limburg 5 85 18 393 

Hasselt 4 74 14 303 

Antwerpen     

Oost-Vlaanderen   4 54 

Vlaams-Brabant/Brussel   1 15 

West-Vlaanderen 2 37   

Wallonië 1 6   

Nederland     

Duitsland     

totaal 8 128 23 462 

Bezoekersaantallen sinds 2011 

 

Maand 2011 

      

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

januari 208 236 238 137 1034 279 286 

februari 2079 1918 1077 2020 1329 1232 691 

maart 1373 2085 1021 1537 901 1342 762 

april 941 2504 2249 1777 1861 1524 2192 

mei 1925 1930 1767 1635 1909 2122 1683 

juni 1291 1358 1294 1167 896 1167 691 

juli 1886 1732 1253 1427 1032 1199 1214 

augustus 2496 1500 1303 1636 1534 1049 4145 

september 1750 3488 3468 1340 889 1585 1219 

oktober 2822 3846 3402 4685 3555 3386 2158 

november 1806 3157 3004 2402 2249 1665 1268 

december 834 869 842 735 966 1143 458 

TOTAAL 19411 24623 20918 20498 18155 17693 16767 
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ALGEMEEN MANAGEMENT 

ORGANISATIESTRUCTUUR 

Het Stadsmus is een stedelijke instelling die in de uitvoering van zijn basisfuncties 

ondersteund wordt door de vzw Stadsmuseum Hasselt. Het stadsbestuur en de vzw 

legden de afspraken en de verantwoordelijkheden in een overeenkomst vast. Deze 

overeenkomst regelt ook de samenstelling van de overkoepelende stuurgroep die de 

geïntegreerde stedelijke visie en de samenwerking bewaakt. In 2017 werd gewerkt aan 

een geactualiseerde overeenkomst (zie p. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.). 

In het stedelijk organogram valt Het Stadsmus onder de afdeling cultuur en toerisme, 

departement Vrije Tijd. 

De stuurgroep vergaderde op 24 mei. 

 

Samenstelling 

Namens het stadsbestuur 

 Nadja Vananvoye, burgemeester 

 Joost Laureys (waarnemend gemeentesecretaris) 

 Karolien Mondelaers, schepen van cultuur en toerisme  

Namens de vzw’s 

Patrick Reygel, voorzitter vzw Nationaal Jenevermuseum 

Michel Ilsen, voorzitter vzw Stadsmuseum Hasselt 

Lore Langendries, voorzitter vzw Stedelijk Modemuseum 

Tony Hermans, secretaris vzw Nationaal Jenevermuseum Hasselt 

John Martens, secretaris vzw Stadsmuseum Hasselt 

Kim Vandeloo, secretaris – ondervoorzitter vzw Stedelijk Modemuseum 

Namens de stad en de musea 

 Peter Heyndrickx, cultuurbeleidcoördinator 

 Ann Vandeput, diensthoofd Stedelijke Musea 

Davy Jacobs, diensthoofd Jenevermuseum 

Ann Delbeke, diensthoofd Het Stadsmus 

 Karolien De Clippel, diensthoofd Modemuseum Hasselt  

BELEIDSPLANNING 

Traject ‘Naar een nieuwe organisatiestructuur van Musea Hasselt’ 

• In 2016 leverde FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, een eindrapport 

op m.b.t. zijn onderzoek over welke organisatievorm voor de stedelijke musea het 

meest geschikt kan zijn om tegemoet te komen aan de museale uitdagingen voor de 

toekomst. Op basis van dit rapport werd beslist om de dienst Musea te laten blijven 

functioneren als een lijndienst maar met meer oog voor onderlinge samenwerking 

tussen de drie musea. Binnen dit kader gaven in een gezamenlijk overleg het 

afdelingshoofd Cultuur en Toerisme, het diensthoofd Musea Hasselt en de 

museumdirecteurs van Het Stadsmus, het Jenevermuseum en Modemuseum vorm 

aan een overkoepelende missie, visie en strategische doelstellingen voor Musea 

Hasselt, aan een geactualiseerd organogram dat de samenwerking tussen de drie 

musea versterkt en aan een nieuwe overeenkomst met de museumvzw’s. Hierbij 

werden zij begeleid door een stafmedewerker van de stedelijke dienst 

organisatieontwikkeling. In het hele proces werd ook steeds teruggekoppeld naar het 

beleidsvormingstraject van de afzonderlijke musea, c.q. Het Stadsmus. 
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• Dit overleg vond plaats op 30/11/2016, 08/12/2016, 22/12/2016, 16/01/2017, 

19/01/2017, 06/02/2017, 23/02/2017, 04/04/2017, 09/05/2017, 12/07/2017, 

28/08/2017, 17/10/2017, 09/11/2017, 05/12/2017. Op 11/01/2017 en 12/05/2017 

vond een tussentijdse briefing plaats van de schepen van cultuur en (het kabinet van) 

de burgemeester.  

De gemeenteraad keurde de missie, visie en doelstellingen, en de 

samenwerkingsovereenkomst goed op resp. 28 november en 19 december. 

• De samenwerkingsovereenkomst met de vzw werd ook besproken op de verschillende 

bijeenkomsten van het dagelijks bestuur en de raad van. De museale kerntaken 

waarvan de vzw volledig of gedeeltelijk de verantwoordelijkheid en/of de kosten voor 

droeg en de inkomsten voor inde, worden overgedragen aan de stad. Het betreft hier 

voornamelijk de exploitatie het Tuincafé en het innen van de inkomsten verkregen uit 

ticketverkoop.  

• De samenwerkingsovereenkomst gaat in per 15 januari 2018. Het nieuwe 

organogram wordt geleidelijk geïmplementeerd vanaf 2018. 

 

1.2.1 Beleidsplanningstraject n.a.v. het nieuwe cultureel erfgoeddecreet 

 

• Met het oog op versterking van de eigen werking en het behoud van het 

kawilteitslabel bereidde Het Stadsmus een beleidsplan voor dat voor eind december 

2017 moest voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Hiervoor werd een analyse 

gemaakt van de werking van de afgelopen jaren. Verder werden verschillende interne 

en externe stakeholders mondeling bevraagd. 

• Intern waren de actualisering en/of opmaak van de missie, visie en doelstellingen een 

vast agendapunt voor het maandelijks stafoverleg (vierwekelijks op woensdag) 

tussen de stafmedewerkers en de directeur van Het Stadsmus. Regelmatig werd 

bijkomend overleg georganiseerd om bepaalde aspecten verder af te stemmen en te 

verfijnen (8 maart, 18 april, 26 april, 27 april, 31 mei en 22 juni). De werking van het 

museum werd besproken op een teamdag met alle medewekers van het museum (10 

januari). Over de toekomst werd gedebateerd met de leden van de raad van bestuur 

van de vzw Vrienden van het stadsmuseum op 12 juni en de leden van de 

Erfgoedraad op 7 juni. 

• Het beleidsplan van Het Stadsmus werd door het college van burgemeester en 

schepenen en de gemeenteraad goedgekeurd op resp. 26 oktober en 28 november. 

VRIENDEN VAN HET STADSMUSEUM HASSELT VZW 

Algemene vergadering  

De vzw Stadsmuseum Hasselt telt 119 leden. 33 leden waren aanwezig op de Algemene 

Vergadering van 2 april 2017. Op de bijeenkomst werden de leden op de hoogte gebracht 

van de stand van zaken en van de toekomstplannen. Aan alle statutaire verplichtingen 

werd voldaan. 

Raad van Bestuur 

Na 30 jaar neemt Michel Ilsen ontslag als voorzitter van de vzw. Karin De Greeve werd 

op de algemene vergadering verkozen tot nieuwe voorzitter. Rik Ghysen nam ontslag als 

bestuurdslid. Beiden werden bedankt op een receptie op 12 oktober. 

 

Samenstelling: 

Michel Ilsen (voorzitter tot 1 mei), Karin De Greeve (voorzitter vanaf 1 mei), Yvan 

Kooken (penningmeester), John Martens (secretaris), Rik Ghysen (tot 1 mei), Livin 

Kellens, Geert Kooken, Françoise Philippron, Valentin Peeters, Lieve Pollet, Jo Rombouts, 

Ivan Wolfs en Jean-Pierre Swerts. 
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Namens de stad Hasselt: Karolien Mondelaers (schepen van cultuur), Ann Delbeke 

(directeur), Ann Vandeput (diensthoofd musea), Peter Heyndrickx (afdelingshoofd 

cultuur) 

 

De raad van bestuur vergaderde op 6/3, 6/6, 4/9 en 4/12. 

Dagelijks bestuur 

Het Dagelijks Bestuur staat in voor de beleidsuitvoering van het museum.  

Samenstelling: Michel Ilsen (voorzitter tot 1 mei), Karin De Greeve (sinds 1 mei), Yvan 

Kooken (penningmeester), John Martens (secretaris) en Ann Delbeke (directeur). 

Vergaderdata: 16/2 en 10/11. 

Werkgroepen 

De werkgroepen functioneren als creatieve en inhoudelijke denktanks, als platform van 

deskundigen - museummedewerkers en vrijwillige medewerkers - die adviserend 

optreden en in bepaalde gevallen taken uitvoeren. We onderscheiden vaste werkgroepen 

en ad hoc projectwerkgroepen.  

Collectiebeheer en Registratie 

Deze werkgroep adviseert de raad van bestuur en ondersteunt het museumpersoneel bij 

uitbouw en registratie, ontsluiting en presentatie van de museumcollectie. 

Samenstelling: Françoise Libert-Philippron (kunsthistorica en bestuurder), Marleen 

Martens (kunsthistorica en bestuurder), John Martens (bestuurder), Lieve Pollet 

(bestuurder) Myriam Lipkens (voormalig coördinator museum Stellingwerff-Waerdenhof), 

Patrick Thijs (VUHK en bestuurder), Ann Delbeke (directeur Het Stadsmus) en Tessa 

Vanpaeschen (registrator Het Stadsmus).  

Vergaderdata: 22 februari, 30 mei en 22 november. 

 

Beiaard 

Enkele vrijwilligers en bestuurders van de vzw vormen een stuurgroep rond de werking 

van de beiaard: Patrick Thijs (bestuurder), Geert Kooken (bestuurder), Freddy Matthée 

(vrijwilliger) en Danny Van der Hauwaert (vrijwilliger). Zij organiseerden extra openingen 

tijdens de Virga Jessefeesten. Er werd een panorama gedrukt om de bezoekers beter te 

begeleiden. 

Vergaderdata: 27 april en 1 augustus. 

Vrijwilligers 

De vzw heeft een sterke en enthousiaste ploeg vrijwilligers. Deze vrijwilligers springen in 

bij drukke momenten en evenementen, zowel in de beiaard, het Tuincafé als aan de balie 

van het museum.  

STAD HASSELT 

Personeelsbestand  

Vast personeelsbestand 

Hoofdcoördinator Ann Vandeput, voltijds 

Conservator Ann Delbeke, 4/5 – statutair 

Registrator Tessa Vanpaeschen, voltijds tot 28/2/2017, 4/5 vanaf 

1/3/2017 – statutair 
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Suppoost Eddy Smeets, 4/5 - statutair 

Onthaalbedienden Vera Bervoets, voltijds 

Ellen Venken, deeltijds (50%) – gesco  

Evi Van Eyck, deeltijds (50%) - gesco 

Administratieve medewerkers Kim Klerkx, voltijds (2xdeeltijds (50%)) 

Stafmedewerkers  

Communicatie Tine Rock, deeltijds (80%) (voor 25%) 

Publieksbemiddeling Joke Smets, voltijds (voor 25%) 

Erfgoedwerking Veronique van Nierop, voltijds  

Personele versterking 

Een groot deel van de promotie van het museum gebeurde door Toerisme Hasselt, waar 

ook de boekingen en administratie van geleide bezoeken gecentraliseerd worden. 

Technische en andere onderhoudswerken gebeurden door de stad Hasselt, ofwel in eigen 

regie ofwel via onderhoudscontracten.  

Werkbezoeken, cursussen, studiedagen en lezingen 

• Klantgerichte toegankelijke dienstverlening (stad Hasselt), 19, 26, en 31 januari 

en 7 februari (Evi) 

• Feedbackgesprekken met gidsen (stad Hasselt), 8 februari (Joke) 

• Debat over Leuvens Erfgoed (stad Leuven), 22 februari (Ann D.) 

• Nijverheidshelper (EHBO): 7, 10 en 13 maart (Kim) 

• Intervisietraject ‘Kleine musea, groot bereik’ (bij diverse kleine musea in 

Vlaanderen 28 maart (FARO, over Piotr Bienkowski), 16 mei (Mechelen), 12 

september (Lokeren), 14 november (Dendermonde), 12 december (Lier) (Tine)   

• UN City Hall talk over SDG’s (stad Hasselt), 18 april (Ann D.) 

• Workshop social media eventmarketing (stad Hasselt), 2 mei (Joke, Tine) 

• Buurten met erfgoed: voor initiefnemers en trekkers van een lokaal 

erfgoededucatief traject (Faro, Mooss vzw), 5 mei (Joke) 

• Studiebezoek ‘multiperspectiviteit’ Openluchtmuseum Arnhem (Erfgenoten 

Limburg), 16 mei (Joke) 

• traject Ice en Musea, MAS Antwerpen (Tapis Plein), 6 juni (Ann D., Veronique) 

• Opleiding financiën (stad Hasselt), 20 juni (Ann D.) 

• Training Omnitapps (stad Hasselt), 4 september (Joke) 

• Anders gaan werken (stad Hasselt), 12 september (Ann D.) 

• Inspiratiesessie Erfgoeddag 2018 (Borgloon), 23 oktober (Veronique) 

• Infosessie overheidsopdrachten (stad Hasselt), 24 oktober (Evi) 

• Studienamiddag Jong redt Oud (provincie Limburg), 29 november (Joke, 

Veronique) 

• Groot Onderhoud, thema duurzaamheid (Faro), 1 december (Veronique) 

Werkgroepen 

Stafoverleg 

Ann Delbeke, Tine Rock, Joke Smets, Veronique van Nierop en Ann Vandeput. 

22 februari, 22 maart, 19 april, 17 mei, 14 juni, 13 september, 4 oktober en 29 

november. 

Museumoverleg (MUCO) 

Ann Vandeput, Davy Jacobs, Ann Delbeke, Tine Rock, Joke Smets, Veronique van Nierop. 

Vergaderdata: 9 januari, 6 juli en 7 december. 

Gesprekstafel publiekswerking 

De gesprekstafel kwam samen op 17/1, 23/6 en 26/9. 
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Virga Yes divers 

Veronique van Nierop, Ann Delbeke, Johan Vrints (Orbit vzw), Sarah Debaets en Els 

Pierson (dienst diversiteit), Ward Ceyssens (vrijwilliger voor Orbit vzw). 

Vergaderdata: 15 februari, 2 maart, 23 maart, 15 mei en 30 mei. 

Creatieve workshops onder begeleiding van Martin Oluwadiran in Het Stadsmus: 21 

februari, 24 april, 30 mei, 19 juni en 26 juni. 

Buurten met erfgoed 

Apart overleg met de verschillende directies van lagere scholen: 29 juni, 30 juni, 4 juli, 

29 augustus en 6 september. 

Overleg met erfgoedpartners: 31 augustus. 

Startdag: 13 oktober 

Tournée locale 

Overleg met instellingen en verenigingen rond het nieuwe wijkproject Tournée locale 

20 maart, 6 september 

Vergaderingen beleidsplanning 

8 maart, 26 april, 27 april, 23 mei, 22 juni. 

 

Stuurgroep erfgenoten en ontwerpteam multiperspectiviteit 

De stuurgroep kwam samen op: 23/1, 16/5, 26/6, 22/8, 13/11.  

Het ontwerpteam kwam samen op: 27/2, 14/3, 28/3, 21/4, 9/5, 19/5, 19/6, 25/8, 21/9, 

28/9, 12/10, 16/11, 20/11, 14/12.   

 

Vertegenwoordigingsopdrachten 

De directeur, stafmedewerker erfgoedwerking en de voorzitter van de vzw zijn lid van de 

Stedelijke Erfgoedraad. 

Een ondervoorzitter van de vzw is lid van de Stedelijke Socio-Culturele Raad. 

Via één of meerdere bestuurders en/of de directeur is het museum ook vertegenwoordigd 

in de Geschiedkundige Studiekring Hasselt, de kerkfabriek Sint-Quintinus & Onze-Lieve-

Vrouw, de Koninklijke Maatschappij van Muziek en Rhetorica De Roode Roos, het 

Koninklijk Hasselts Leesgezelschap, de Academie voor de Geschiedenis van de 

Edelsmeedkunst in België, Het Virga-Jessecomité.  

De stafmedewerker publieksbemiddeling is lid van Erfgenoten, het Netwerk 

Erfgoededucatie Limburg. 

De stafmedewerker publieksbemiddeling maakt deel uit van de Werkveldcommissie 

kleuter- en lager onderwijs van de PXL. 

De stafmedewerker publieksbemiddeling maakt deel uit van de Werkgroep Diversiteit van 

de stad Hasselt. 

De conservator is Veranderambassadeur voor de bouw van het nieuwe stadhuis2018. 

Het museum is lid van Toeristische Attracties vzw 

De directeur is lid van ICOM Vlaanderen 
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FINANCIEN 
 
Het Stadsmus 0700/04    

    

RESULTATEN  2017    

Kosten   € 

486.351,11 

Investeringen  € 55 518,00  

2017/2751000/5/0700/05 - Roerend erfgoed € 55 

518,00 

  

Exploitatie  € 

430.833,11 

 

2017/61xxxxx/5/0700/05 - Exploitatiekosten € 

153.260,90 

  

2017/62xxxxx/5/0700/05 - Loonkosten € 

277.572,21 

  

    

Opbrengsten   € 1 362,19 

Exploitatie  € 1 362,19  

2017/70xxxxx/5/0700/05 - Omzet € 500,00   

2017/747xxxx/5/0700/05 – Diverse opbrengsten € 862,19   

    

BUDGET  2018    

Uitgaven   € 530 

315,00 

Investeringen  € 32 500,00  

2018/2291000/5/0700/05 - Gebouwen - 

bedrijfsmatige MVA 

€ 7 500,00   

2018/2751000/5/0700/05 - Roerend erfgoed € 25 

000,00 

  

Exploitatie  € 497 

815,00 

 

2018/60xxxxx/5/0700/05 – Aankoop 

handelsgoederen 

€ 9 500,00   

2018/61xxxxx/5/0700/05 - Exploitatiekosten € 182 

000,00 

  

2018/62xxxxx/5/0700/05 - Loonkosten € 306 

315,00 

  

    

Ontvangsten   € 16 451,00 

Exploitatie  € 16 451,00  

2018/70xxxxx/5/0700/05 - Omzet € 14 

200,00 

  

2018/74xxxxx/5/0700/05 – Diverse opbrengsten € 2 251,00   

    

Staf musea 0700/01    

RESULTATEN  2018    

Kosten   € 386 

094,46 

Exploitatie  € 386 

094,46 
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2018/61xxxxx/5/0700/01 - Exploitatiekosten € 12 

592,12 

  

2018/62xxxxx/5/0700/01 - Loonkosten € 373 

502,34 

  

Opbrengsten   € 17 186,44 

Exploitatie  € 17 186,44  

2018/746xxxx/5/0700/01 - Sponsoring € 16 

079,00 

  

2018/747xxxx/5/0700/01 – Diverse opbrengsten € 1 107,44   

    

BUDGET 2018    

Kosten   € 369 

856,00 

Exploitatie  € 369 

856,00 

 

2018/61xxxxx/5/0700/01 - Exploitatiekosten €18 187,00   

2018/62xxxxx/5/0700/01 - Loonkosten €351 

669,00 

  

    

Opbrengsten   € 1 357,00 

Exploitatie  € 1 357,00  

2018/747xxxx/5/0700/01 – Diverse opbrengsten € 1 357,00   

    

Museumdepot 0700/02       

RESULTATEN 2018    

Kosten   € 16 927,99 

Exploitatie  € 16 927,99  

2018/61xxxxx/5/0700/02 - Exploitatiekosten € 16 

927,99 

  

    

BUDGET 2018    

Kosten   € 23 550,0 

Investeringen  € 0,00  

Exploitatie  € 23 550,00  

2018/61xxxxx/5/0700/02 - Exploitatiekosten € 23 

550,00 
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Financieel verslag vzw Vrienden van het stedelijk museum Hasselt 
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Begroting 2018 vzw Vrienden van het stedelijk museum Hasselt 

A. OPBRENGSTEN 

   

  1. Lidgelden            2.200,00 eur 

 

  2. Overname publicaties / museumwinkel ed     3.724,00 eur 

 

  3. Toelage Stad Hasselt        3.000,00 eur 

   

  4. Verkopen balie/tuincafé/divers tem 17/01/18       500,00 eur 

 

  5. Financiële opbrengsten               0,00 eur 

           

 

       Totaal  9.424,00 eur 

 

B. KOSTEN 

 

  6. Collectie         4.000,00 eur 

 

  7. Verzekeringen en erelonen         800,00 eur 

 

  8. Ledenactiviteiten        1.500,00 eur 

 

  9. Representatie        1.000,00 eur 

 

10. Uitzonderlijke afschrijvingen      1.270,00 eur 

 

11. Lidgelden + bijdragen          100,00 eur 

 

12. Diverse                        250,00 eur 

 

            

       Totaal   8.920,00 eur 

 

 

 

       BONI     504,00 eur 
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AANWINSTEN COLLECTIE 

Anoniem, 

postkaart 

'Hôtel Leopold 

II 

Blankenberghe'

, ca. 1920 

 
Drukkerij A. 

Montmorency, 

postkaart 

'Grand Hôtel-

Restaurant 

Leopold II 

Blankenberghe'

, ca. 1920 

 
Drukkerij La 

Commerciale 

Moderne 

Antwerpen, 

postkaart 

'Grand Hôtel 

Leopold II' 

 
Briefwisseling 

Alphonse Gatz 

en een dhr. 

Vanregnemorte

l uit Heusy - 

Verviers, 1903-

1904 

 
Limburgia, 

sierbord met 

voorstelling 

van de twaalf 

Hasseltse 

ambachten van 

1539, s.d. 

 
Anoniem, 

sierbord 

'Limburg' met 

wapens van 12 

Limburgse 

gemeenten, 

s.d. 

 
Drukkerij L. & 

A. Maris, 

boekje 'Hasselt' 

met 

omslagillustrati

e Langeman 

door Stef 

Vanstiphout 

(1931-1995) in 

1955, s.d. 

 
Ed. Colinet 

(1840/1844-

1890), E. 

Loran, Karel 

Claesen,  

‘Verzameling 

der 

overblijfsels 

onzer nationale 

kunst der Xste 

tot de XVIIIde 

eeuw', vol. 1, 

Luik, 1873, 

litho, heliotypie 

 
Drukkerij L. & 

A. Maris, 

boekje met 

kaart 'Plan van 

de Stad Hasselt 

- Straatnamen 

gebouwen en 

instellingen' 

1963, uitgave 

Dienst 

Toerisme 

 
Godfried 

Guffens (1823-

1901), 

schilderij 'Jong 

meisje', s.d., 

olie op doek 

 
Jac. Leduc 

(1921-2013), 

schilderij 'De 

Trouwe 

Wachters - 

Helchteren', 7 

april 1942, olie 

op doek 

 
Jac. Leduc 

(1921-2013), 

schilderij 

'Dorpje', s.d., 

olie op doek 

 
Jac. Leduc 

(1921-2013), 

schilderij 

'Stilleven', s.d., 

olie op paneel 

 
Jac. Leduc 

(1921-2013), 

schilderij 

'Stilleven', s.d., 

olie op paneel 

 
Gerard Moonen 

(°1953), 

borstbeeld oud-

burgemeester 

Herman 

Reynders 

(°1958), 2016, 

brons 
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Gerard Moonen 

(°1953), 

borstbeeld oud-

burgemeester 

Steve Stevaert 

(1954-2015), 

2016, brons 

 
Audi Pauwels 

(°1965) en 

Patrick 

Damiaens, 

nieuw blazoen 

Roode Roos, 

2016, 

gepolychromee

rd hout 

 
Anoniem, 

glasraam, De 

Dry Pistolen, 

s.d., glas in 

lood 

 
Charles 

Baugniet 

(1814-1886), 

portret Eugène 

Pollénus, ca. 

1840, 

lithografie 

 
Hedwig 

Pauwels, ex 

libris Frauke 

Mariën, s.d., 

lithografie 

 
Piet Stockmans 

(°1940), Virga 

Jesse met kind, 

2002-2003, 

porselein, 7/49 

 
Sus Damiaens 

(Canary Pete), 

De 

rijkswachtkazer

ne, 1985, inkt 

op kalk 

 
Rijkswachtkaze

rne Hasselt, 

s.d., foto 

 
Rijkswachtkaze

rne Hasselt, 

s.d., foto 

 
Hedwig 

Pauwels, De 

Vrede, 2008, 

brons 

 
Sleutelplaat 

voor slot uit 

abdij van 

Herkenrode, 

s.d., ijzer 

 
Deel van een 

sleutelplaat 

voor slot uit 

abdij van 

Herkenrode, 

s.d., ijzer 

 
Gaston 

Wallaert, Leda 

en de zwaan, 

s.d., olie op 

doek 

 
Marcel Celis, 

Samenscholing, 

1973, 30/80 

 
Louis Bartok 

(1911-2003), 

foto 'Rode 

Kruis Hasselt', 

1947, 

fotopapier 

 
Primitief 

communicatiet

oestel uit oude 

gevangenis 

Hasselt, ca. 

1855, ijzer, 

glas en 

plaaster 

 
Jo Kerkmans, 

Langeman op 

sokkel, 1989, 

plaaster, hout 

 
Koen 

Vanmechelen, 

The Accident - 

CCP, 2006-

2007,  

taxidermie 

(Mechelse 

Bresse - 

CCP02), glas 

 
Anoniem, 

versierde en 

bewerkte obus 

uit Eerste 

Wereldoorlog, 

1916, koper 

 
Vaas in 

Hasseltse 

keramiek, 

monogram LJB, 

modelnr. 276, 

s.d., 

druipglazuur en 

barbotine 
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Fruitkorf in 

Hasseltse 

keramiek 

bloemen, 

monogram VH 

(?), modelnr. 

141, s.d., 

druipglazuur en 

barbotine 

 
Siervaas in 

Hasseltse 

keramiek, 

modelnr. 474, 

s.d., 

geglazuurde 

keramiek 

 
Staander in 

Hasseltse 

keramiek, 

zonder 

modelnr., s.d., 

druipglazuur 

 
Griffioen of 

vliegende 

leeuw in 

Hasseltse 

keramiek, 

modelnr. 375, 

monogram K, 

geglazuurd 

keramiek 

 
Jardinière in 

Hasseltse 

keramiek, 

modelnr. 445, 

s.d., keramiek 

en druipglazuur 

 
Vaas 

afhangende 

bladeren in 

Hasseltse 

keramiek, 

modelnr. 44, 

merkteken '1' 

(?), s.d., 

keramiek en 

druipglazuur 

 
Bloemenkorfje 

'Franse Lelie' in 

Hasseltse 

keramiek, 

modelnr. 332, 

monogram JG, 

s.d., keramiek 

en druipglazuur 

 
Vaas 

afhangende 

bladeren in 

Hasseltse 

keramiek, 

modelnr. 444, 

monogram RA, 

merkteken '14', 

s.d., 

druipglazuur en 

barbotine 

 
Jardinière 

bloemen in 

Hasseltse 

keramiek, 

modelnr. 445, 

monogram RA, 

merkteken '20', 

keramiek in 

druipglazuur en 

barbotine 

 
Kleine 

tabakspot in 

Hasseltse 

keramiek, 

modelnr. 130, 

monogram JJ 

(?), merkteken 

'7 (?) 1518/3', 

s.d.,  

druipglazuur 

 
Vaas bloemen 

in Hasseltse 

keramiek, 

modelnr. 256, 

monogram LD, 

s.d., keramiek 

met 

druipglazuur en 

barbotine 

 
Vaas bloemen 

en gegolfde 

kraag in 

Hasseltse 

keramiek, 

modelnr. 4, 

monogram E, 

merkteken '10', 

s.d., keramiek 

met 

druipglazuur en 

barbotine 

 
Slank 

siervaasje 

bloemen in 

Hasseltse 

keramiek, 

modelnr. 347, 

monogram LD, 

merkteken 'III 

> 14', s.d., 

keramiek met 

druipglazuur en 

barbotine 

 
Slank 

siervaasje 

bloemen in 

Hasseltse 

keramiek, 

modelnr. 347, 

monogram LD, 

merkteken '14', 

s.d., keramiek 

met 

druipglazuur en 

barbotine 

 
Siervaas 

bloemen in 

Hasseltse 

keramiek, 

modelnr. 3, 

merkteken '10' 

en 'CH', s.d., 

keramiek in 

druipglazuur en 

barbotine 
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Amfora vaasje 

in Hasseltse 

keramiek, 

modelnr. 337, 

s.d., keramiek 

met 

druipglazuur 

 
Vaas bloemen 

in Hasseltse 

keramiek, 

modelnr. 3, 

merkteken 

'1(7?)/18(?)', 

s.d., keramiek 

met 

druipglazuur en 

barbotine 

 
Vaas bloemen 

in Hasseltse 

keramiek, 

modelnr. 3, 

monogram LJB, 

merkteken 

'1(?) 1A(?)', 

s.d., keramiek 

met 

druipglazuur en 

barbotine 

 
Vaasje 

bloemen in 

Hasseltse 

keramiek, 

modelnr. 184, 

monogram JA 

(?), 

merktekens 

'9/KL',  s.d., 

keramiek in 

monochroom 

druipglazuur en 

barbotine 

 
Inktstel 

'hondenkop' in 

Hasseltse 

keramiek, 

modelnr. 142, 

s.d., keramiek 

met 

druipglazuur 

 
Vaas bloemen 

in Hasseltse 

keramiek, 

modelnr. 253, 

merkteken '3', 

s.d., keramiek 

met 

druipglazuur en 

barbotine 

 
Vaasje 

bloemen in 

Hasseltse 

keramiek, 

modelnr. 253, 

merkteken '3', 

s.d., keramiek 

met 

druipglazuur en 

barbotine 

 
Siervaas in 

Hasseltse 

keramiek, 

modelnr. 315, 

merkteken 'L 

(vermoedelijk 

'A')', s.d., 

keramiek met 

druipglazuur 

 
Cache-pot 

bloemen in 

Hasseltse 

keramiek, 

modelnr. 222, 

fabrieksstempel 

CH, s.d., 

keramiek met 

druipglazuur en 

barbotine 

 
Sierbord 

bloemen in 

Hasseltse 

keramiek, 

modelnr. 223, 

monogram AB, 

merktekens 

'11' en 'II', 

s.d., keramiek 

met 

druipglazuur en 

barbotine 

 
Siervaas 

bloemen in 

Hasseltse 

keramiek, 

modelnr. 275, 

monogram LJB, 

merkteken '20', 

s.d., keramiek 

met 

druipglazuur en 

barbotine 

 
Tabakspot met 

hond in 

Hasseltse 

keramiek, 

modelnr. 668, 

s.d., keramiek 

met 

druipglazuur 

 
Kokervaas 

bloemen in 

Hasseltse 

keramiek, 

modelnr. 265, 

monogram FV, 

merkteken '10', 

s.d., 

druipglazuur en 

barbotine 

 
Tabakspot met 

hond in 

Hasseltse 

keramiek, 

modelnr. 145, 

s.d., keramiek 

met 

druipglazuur 

 
Siervaasje 

bloemen in 

Hasseltse 

keramiek, 

modelnr. 294, 

monogram DH, 

merkteken 

'14/', s.d., 

barbotine 

versiering 
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Vaas in 

Hasseltse 

keramiek, 

modelnr. 278, 

merkteken '3', 

s.d., keramiek 

met 

druipglazuur 

 
Vaas met 

afhangende 

bladeren in 

Hasseltse 

keramiek, 

modelnr. 444, 

s.d., keramiek 

met 

druipglazuur 

 
Inktstel 

'Céramiques 

Hasselt' in 

Hasseltse 

keramiek, 

modelnr. 499, 

rond 

fabrieksstempel

, s.d., 

geglazuurd 

keramiek 

 
Vaas bloemen 

in Hasseltse 

keramiek, 

modelnr. 6, 

monogram A, 

merkteken '5', 

s.d., keramiek 

met 

druipglazuur en 

barbotine 

 
Vaas bloemen 

in Hasseltse 

keramiek, 

modelnr. 6, 

monogram A, 

merkteken '5', 

s.d., keramiek 

met 

druipglazuur en 

barbotine 

 
Vaasje met drie 

kokers in 

Hasseltse 

keramiek, 

modelnr. 220, 

fabrieksstempel 

op de 

onderkant, 

s.d., keramiek 

met 

druipglazuur 

 
Korfje of 

mandje 

bloemen in 

Hasseltse 

keramiek, 

modelnr. 102, 

merkteken 'H', 

s.d., keramiek 

met 

druipglazuur en 

barbotine 

 
Vaas in 

Hasseltse 

keramiek, 

modelnr. 271, 

monogram EV, 

merkteken 'III', 

keramiek met 

druipglazuur 

 
Vaas 'Pastilles 

Poncelet' in 

Hasseltse 

keramiek, 

modelnr. 404, 

monogram MJ, 

merkteken '15', 

s.d., keramiek 

met 

druipglazuur 

 
Vaas 'Pastilles 

Em. Poncelet' 

in Hasseltse 

keramiek, 

modelnr. 404, 

monogram DL, 

merkteken '20', 

s.d., keramiek 

met 

druipglazuur 

 
Klokvaas 

bloemen in 

Hasseltse 

keramiek, 

modelnr. 163, 

monogram HR, 

s.d., keramiek 

met 

druipglazuur en 

barbotine 

 
Dubbelbuikige 

vaas bloemen 

in Hasseltse 

keramiek, 

modelnr. 275, 

s.d., keramiek 

met 

druipglazuur en 

barbotine 

 
Vaasje 

bloemen in 

Hasseltse 

keramiek, 

modelnr. 305, 

fabrieksstempel 

CDH, s.d., 

keramiek met 

druipglazuur en 

barbotine 

 
Vaasje 

bloemen in 

Hasseltse 

keramiek, 

modelnr. 305, 

fabrieksstempel 

CDH, s.d., 

keramiek met 

druipglazuur en 

barbotine 

 
Vaas bloemen 

in Hasseltse 

keramiek, 

modelnr. 161, 

merkteken 'V', 

s.d., keramiek 

met 

druipglazuur en 

barbotine 
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Vaas bloemen 

in Hasseltse 

keramiek, 

modelnr. 272, 

monogram 

LJB/D (?), 

merkteken 

'20/100', s.d., 

keramiek met 

druipglazuur en 

barbotine 

 
Vaas in 

Hasseltse 

keramiek, 

modelnr. 164, 

monogram LJB, 

merkteken '12', 

s.d., keramiek 

met 

druipglazuur 

 
Wandvaasje / 

muurhanger 

bloemen in 

Hasseltse 

keramiek, 

modelnr. 1, 

monogram LD, 

merkteken 

'2?6', s.d., 

druipglazuur en 

barbotine 

 
Vaas bloemen 

in Hasseltse 

keramiek, 

modelnr. 272, 

monogram RA, 

s.d., 

monochroom 

druipglazuur en 

barbotine 

 
Vaas bloemen 

in Hasseltse 

keramiek, 

modelnr. 379, 

monogram CP, 

merkteken 'S' 

of '5', s.d., 

keramiek met 

druipglazuur en 

barbotine 

 
Siervaas 

bloemen in 

Hasseltse 

keramiek, 

modelnr. 3, 

stempels 'LJB' 

en 'J(?)A', 

merktekens 

'20' en 'H(??)r', 

s.d., 

druipglazuur en 

barbotine 

 
Hedwig 

Pauwels 

(°1934), ex-

libris 'Michel 

Ilsen', 2017, 

genummerd 

IX/X, 

proefdruk, ets 

en aquatint 

 
Hedwig 

Pauwels 

(°1934), ex-

libris overlijden 

Jef Arras 

(1931-2017), 

2017, afdruk 

van ets met 

aquatint 

 
Frank-Ivo Van 

Damme 

(°1932), lino 

'Europa', 

genummerd 

29/100, 

uitgave 

Vormingscentru

m van 

Zelfstandigen 

Hasselt, 1993, 

lino op papier 

 
Armand 

Declerck 

(°1950), map 

met 10 

pentekening-

en, 

genummerd 

95/100, 

uitgave 

tentoonstelling 

in galerij An-

Hyp Hasselt, 

maart 1979 

 
Michiel 

Konings, 

reproductie van 

aquarel 'Sint-

Jozefscollege 

Hasselt', s.d., 

papier 

 
Hubert 

Minnebo 

(°1940), 

tekening 

zonder titel, 

1987, uitgave 

VKW, papier 

 
Hubert 

Minnebo 

(°1940) 

tekening 'Met 

toekomst-

gerichte 

blikken', 1987, 

uitgave VKW, 

papier 

 
Marita Neefs 

(°1955), 

koperets 

'Business City' 

in map, 

genummerd 

53/86, uitgave 

beurs Business 

City, 1986, 

papier 

 
Miel Baert 

(°1928), map 

met 10 

tekeningen '25 

jaar Parochie 

Sint-Martinus 

Hasselt 1962-

1987', 1987, 

papier 
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Litho 

'Felicienne en 

Valentin', 

onbekende 

signatuur, 

genummerd 

30/50, 1990, 

papier 

 
Steven Wilsens 

(°1937), 

reproductie van 

een 

ingekleurde 

tekening 

'Nationaal 

Jenevermuseu

m Hasselt', 

genummerd 

132/300, s.d., 

papier 

 
Rik Strijckers, 

map met 10 

reproducties, 

1986, Sociale 

Secretariaten 

Kunstlaan 1986 

met toelichting 

van 

kunsthistoricus 

J. Vanbergen, 

inkt op papier 

 
Manufacture 

des 

Céramiques 

Décoratives de 

Hasselt (1895-

1954), twee 

tegels met 

klauwende 

leeuw in 

Hasseltse 

keramiek, 'L' 

ingestanst, 

merktekens '6' 

en '7', s.d., 

keramiek en 

druipglazuur 

 
Grote luchter 

afkomstig van 

de familie 

Stellingwerff, 

s.d., koper 
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AANWINSTEN BIBLIOTHEEK 

 

 Auteur Titel 

1 Herman Clerinx Een paleis voor de doden 

2 Maurice Hermans Manne wèè Becks 

3 Alfons Aerts Het heilig sacrament van Mirakel 

4 Jan Lantmeeters Vliegveld Asch 

5 Tony Waegeman Mirakel en Monstrans 

6 Guido Caluwaerts Het Heilig sacrament van Mirakel van Herkenrode 

7 Koninklijk Hasselts Leesgezelschap Limburgse Bijdragen 

8 Vzw Het Domein Bokrijk Het woonhuis uit Kortessem in het Openluchtmuseum  

van Bokrijk 

9 Kristof Hermans Dit dorp, ik weet nog hoe het was 

10 Jose Guilliams 1000 jaar Borlo 

11 Jean Nicolai Blanckart Fres. Hasselt 

12 F. Coole / P. Severijns Limburgse families en hun wapen 

13 J. Philippens, J.H.J. Gulikers, Over het geslacht THEELEN en aanverwante families 

 F. Coole en F. Camps  

14 Roel Slachmuylders en Michaël De 

Moor 

80 topwerken in het stedelijk museum te Diest 

15 dr. J.L.H. Hartmann De reconstructie van een Middeleeuws landschap 

16 Theo Coun Het ledenregister van de Broederschap van Sint-

Gertrudis 

 in Kuringen 

17 BV Verloren Stads Geschiedenis 

18 Sofie Houben 70 jaar Basket in Hasselt 

19 Frank Vanstreels Hasselt van bezetting tot bevrijding 

20 Joost Termont Herdenking oprichting Limburgse Orgelschool (1916) 

21 Virga Jessecomité / Het Stadsmus WAW Hasselt keitof versierd veel plezier 

22 Monumentenwacht Limburg Inspectie interieur Oud Kerkhof 

23 Monumentenwacht Limburg Inspectie bouwkunde Oud kerkhof 

24 Dear Hunter Dear Hasselt 

25 M. Mommeyer en R. Van de Ven Diestse tinnegieters van weleer 
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ACTIEPLAN 2018 

Buurten met erfgoed 

Buurten met erfgoed stimuleert lagere scholen om de verhalen achter hun eigen 

schoolomgeving te ontdekken en in de klas te gebruiken. Aan de eerste editie 

(september 2018 tot juni 2018) werken vier scholen uit Heilig Hart en Runkst mee: Vrije 

Jenaplanschool De Krullevaar, Kindercampus Tuinwijk, GO! De Puzzel en GO! 

Daltonschool. 

 

Dit project kadert in Tournée locale, een tweejaarlijks cultureel buurtfeest georganiseerd 

door de dienst cultuur. 

20 april tot 6 mei 2018 

Regio: groot Runkst (zonder Ter Hilst want oriënteert zich gemakkelijker op Sint-

Lambrechts-Herk) + stationsbuurt + Heilig Hart wijk 

 

TIJDELIJKE EXPO’S 

Outside, inside 

3 februari tot en met 3 mei 2018 

i.s.m. Street Art Festival (Kurt Bosmans) 

 

Street Art artiesten waarvan werk in de stad tonen kleiner werk in het museum. 

 Krokuskriebels (10 tot 18 februari) 

Paasatelier 

 Kunstennacht (3 mei), eindevenement 

 

The Hasselt Bridge. Waarom de kanaalbrug instortte in 1938’ (wegwijzen) 

3 maart tot en met 1 juli  

Tachtig jaar geleden overbrugde de ‘langste, gelaste brug van West-Europa’ het 

Albertkanaal op de Kempische Steenweg. Tot ze instortte… Het was voorpaginanieuws 

want de brug was nog maar één jaar in gebruik. En ook de wetenschappelijke wereld 

stond voor een groot raadsel. Vandaag is ‘The Hasselt Bridge’ nog steeds een case bij 

ingenieursopleidingen, het schoolvoorbeeld van de ‘Brosse breuk’. De expo brengt het 

verhaal met krantenverslagen en technische publicaties. 

Stadhuis2018: app het verleden naar het heden 

Oude beelden van de omgeving koppelen aan de plek, verrijkt met filmpjes en uitleg. 

Producten: plooifolder met panorama; multimediatafel in de hal van het stadhuis; 

erfgoedapp. 

Kleurboel 

22 september tot en met 4 november 

Opening op 22/9 in namiddag 

Lezing op donderdag 11 oktober (Guido Van Genechten) 

Rikkidag op zondag 28/10 

Prijsuitreiking Prijs van het Kind tijdens Rikkidag op 28/10 
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EVENEMENTEN 

 

Erfgoeddag 

thema Kiezen voor Erfgoed 

22 april  

Kunstennacht 

3 mei 

KEIK 

• 10 februari:  Maria Pijpelinckx (Kuringen 1538- Antwerpen 1608).  

                       Meer dan alleen maar "de moeder van Rubens",  

                       Priscilla  Valkeneers. 

• 14 april:   De Hasselt bridge. Of waarom de kanaalbrug instortte, Sven Curé. 

• 9 juni:    Gerard Moonen en de bustes van de burgemeesters, Michel Ilsen. 

• 8 september:  Medailles uit de collectie, Luc Vandamme. 

• 10 november: Stef Van Stiphout, Frank Huygens 

Hessels Ouër 

29 april 2018: Karin De Greeve 

24 juni 2018 

30 september: Francis De Lauré, Modderne kins èn oas Stadsmus 

25 november: Bauduin Feytons en Martine Nulens 

Muscadet 

April – juni maandelijks eerste zondag van de maand om 11 uur 

Juli – Augustus wekelijks op zondag om 11 uur; 21 juli 

September – oktober: eerste zondag van de maand om 11 uur 

Rondleidingen Beiaard 

Elke eerste zaterdag van de maand om 14 uur.
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