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Het archeologisch onderzoek aan het 

nieuwe stadhuis 
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Wettelijk kader 

 
De huidige professionele benadering van archeologie in Vlaanderen is een relatief recent 
verschijnsel. Sinds de oprichting van het voormalige “Instituut voor het archeologisch patri-
monium” (IAP) in 1963 werd archeologie in België ook een overheidsaangelegenheid en 
niet langer het exclusieve terrein van universiteiten, amateurs en vrijwilligers. Archeologisch 
onderzoek zonder vergunning kon niet meer. Sinds de ratificering van het “verdrag van Mal-
ta” (ook gekend als het “verdrag van Valetta”) in 2009 is er een archeologische markt gecre-
ëerd om te voldoen aan de noodzaak vanuit Europa om meer en systematisch onderzoek 
uit te voeren op het terrein. 
 
De beperkte capaciteit van het IAP en het latere “Vlaams instituut voor het onroerende erf-
goed” (VIOE), maakte dat archeologie, los van de initiatieven van universiteiten, beperkt 
bleef tot (gekende) interessante locaties en toevalsvondsten op werven. Vanaf 2009 beslis-
te het VIOE of een archeologisch (voor)onderzoek nodig is bij bedreigingen zoals bouwaan-
vragen. Professionele archeologen voerden het effectieve veldwerk uit. 
 
Zo besliste het VIOE om bij de bouw van het nieuwe stadhuis van Hasselt een bureaustudie 
te laten uitvoeren in 2014. Die werd gevolgd door een archeologisch vooronderzoek met 
proefputten, waarbij de noodzaak voor een volledige archeologische opgraving in 2015 no-
dig bleek. Het nieuwe erfgoeddecreet van 2016 maakt dat de afweging of een archeolo-
gisch (voor)onderzoek überhaupt nodig is, nu ligt bij de professionele archeologen. De over-
heid controleert deze beslissing en gaat er al dan niet mee akkoord. 
 
 
 

Bureauonderzoek 

 
De aanvang van een archeologisch onderzoek is geen sprong in de duisternis. Vooraf-
gaand aan de eerste archeologische handelingen gebeurt er een bureaustudie waarbij “wat 
reeds gekend is” een indicatie kan zijn voor wat er eventueel kan aangetroffen worden. In 
stedelijke contexten is zo’n bureauonderzoek uitgebreider en vaak een aparte opdracht. 
Zo’n bureauonderzoek kan besluiten dat er niets geweten is, wat absoluut niet wil zeggen 
dat er niets kan zitten. Of er kan een gedetailleerde geschiedenis uitkomen, waarbij het ar-
cheologisch veldwerk die geschiedenis al dan niet kan bevestigen. Aan het andere uiterste 
is het mogelijk dat er niets meer te verwachten valt, aangezien het terrein volledig verstoord 
is door recente voormalige bewoning of bestaande constructies. 
 
De ligging binnen de voormalige omwalling van een stad vormt meestal een indicator dat er 
een verleden aanwezig kan zijn. Doorgaans volgt dan een archeologisch vooronderzoek. 
 
Uit het bureauonderzoek is gebleken dat de percelen waar het nieuwe stadhuis op ge-
bouwd wordt, deel uit maken van de tuin van het Gravenhuis. Dit gebouw was gelegen aan 
de Koning Albertstraat (vroeger de Nieuwstraat) die reeds vermeld werd in de gichtregisters 
in de 14de eeuw. Deze tuin bevatte volgens een verkoopsakte van 28 juli 1784 “vyvers, 
spoelingen, reservoirs, kuylen, groesen, bempden, landtiens op de Triechterheyde”. Het 
gebouw in de tuin, dat mogelijk zichtbaar is op een kaart van rond 1759, is in de tweede 
kwart van de 19de eeuw omschreven als zomerhuisje. Dit bleef zo tot bij de bouw van de 
rijkswachtkazerne in 1879. 
 
Uit een bureauonderzoek komen soms onduidelijkheden of zelfs tegenstrijdigheden voor. Al 
dan niet bewuste fouten, gemakzucht en verkeerde informatie maken dat men altijd reke-
ning moet houden met potentiële vraagtekens die dan al dan niet bij een archeologisch on-
derzoek opgelost kunnen worden. 
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Zo is op een kaart van rond 1759 geen bewoning aanwezig langs de westelijke kant van de 
Sint-Jozefstraat. (Foto onder: kaart uit 1759). 
 

 
Op de kaart van Ferraris uit 1777 is er wel bewoning aanwezig. (Foto onder: Ferrariskaart). 
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Op het primitief kadaster van 1813 ontbreekt deze weer. (Foto onder: primitief kadaster). 

 
Dat is vreemd. De 18de-eeuwse kaart van Villaret en de 19de-eeuwse kaart van Vander-
maelen zijn in dit onderzoek niet bruikbaar aangezien ze de bouwblokken binnen de omwal-
ling gewoonweg arceren; of er bewoning was of niet, kan verder onderzocht worden in ar-
chieven, maar kan ook archeologisch worden vastgesteld op voorwaarden dat er nog spo-
ren aanwezig zijn. 
 
Op basis van het bureauonderzoek is gebleken dat het grootste deel van het projectgebied 
onbebouwd is gebleven. Dit wil zeggen dat eventueel oudere sporen nog aanwezig kunnen 
zijn. 
 
 

Vooronderzoek 

 
Op basis van het bureauonderzoek bleek dus dat er een archeologisch potentieel was voor 
het terrein achter de rijkswachtkazerne. Om te controleren of er überhaupt iets aanwezig 
was en in hoeverre er nog archeologische resten in onverstoorde toestand aanwezig waren, 
werden proefputten gegraven. 
 
Uit die proefputten bleek dat er een puinpakket aanwezig was, dat de oude ploeglagen af-
dekte. (Foto rechts: puinlaag). Die puinlaag was gelinkt aan de bouw en/of latere uitbrei-
dingen van de rijkswachtkazerne. De laag vormde tevens een goede bescherming tegen 
recentere constructies en beperkte bodemingrepen. De aanwezigheid van de ploeglaag 
maakte dan dat er geen afgraving heeft plaatsgevonden, wat eveneens een goede bewa-
ring van de archeologische sporen en resten betekent. Op basis van de aangetroffen spo-
ren, hoofdzakelijk kuilen, bleek dat er op basis van de aangetroffen keramiek vooral laat-
middeleeuwse archeologische resten te verwachten waren. De goede bodembewaring en 
de aanwezigheid van sporen en vondsten maakten dat een verder onderzoek in de vorm 
van een opgraving te verantwoorden was. 
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Opgraving 

 
De opgraving werd in nauw overleg met de aannemer gepland. Zo werd er hoofdzakelijk 
gewerkt tijdens het bouwverlof en werd de coördinatie van de archeologie op de verschillen-
de bouwfasen afgestemd om zo weinig mogelijk tijdsverlies te veroorzaken. Bij de opgra-
ving werden een aantal duidelijke periodes van activiteiten aangetroffen. 
 
 
Periode vóór de 13de eeuw 
 
Tijdens de opgraving werden zeer weinig vondsten aangetroffen die ouder zijn dan de 13de 
eeuw. Het gaat daarbij over enkele lithische artefacten waarvan de oudste te dateren is in 
het mesolithicum (9500 - 5300 v. C.). Dit is de periode van de laatste jagers en verzame-
laars. Het toont aan dat de alluviale vlakte van de Demer toen reeds door de mens werd 
aangedaan. 
 

Het aantreffen van een neoli-
thisch bijl (5300 - 2000 v. C.) 
bevestigt de reeds gekende 
aanwezigheid van de eerste 
landbouwers te Hasselt. (Foto 
links: neolitische bijl). 
 
Enkele kleine scherfjes handge-
vormd aardewerk dateren uit de 
metaaltijden tot de inheems Ro-
meinse periode (2000 v. C. - 
1ste eeuw n. C). Ze wijzen op 
een continue aanwezigheid van 
de mens te Hasselt. 
 
Een handvol scherven dateert 
uit de vroege tot volle middel-
eeuwen (406 - 1200). De scher-
ven uit de vroege middeleeu-
wen bevestigen de gekende 
Merovingische aanwezigheid in 
Hasselt. Sporen uit deze perio-
des ontbreken evenwel. Alle 
vondsten werden aangetroffen 
in jongere sporen of als losse 
vondst in het beek alluvium. Dit 
wil echter niet zeggen dat er 
geen sporen aanwezig waren. 
Indien ze aanwezig waren, zijn 
ze in de 13de en 14de eeuw 
compleet vergraven geweest en 
zodoende verdwenen. 
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De 13de en 14de eeuw 
 
In deze eeuwen was er zeer veel activiteit binnen het projectgebied. Het grootste deel van 
het terrein wordt gekenmerkt door klei-ontginningskuilen. Die kuilen variëren in omvang en 
waren bedoeld om de klei die samen met het zand in de ondergrond zat, eruit te halen. De 
kuilen werden opgevuld met de uitgravingen van de volgende kuilen en sporadisch afval. Of 
de klei lokaal werd gebruikt, is onbekend, aangezien er geen baksteen- of pottenbakkers-
ovens werden teruggevonden. Dat het om kleiwinningskuilen gaat, wordt onder andere ver-
raden door het feit dat de kuilen niet dieper gaan dan de kleilaag, die op onregelmatige 
dieptes aanwezig is. (Foto onder: kleilaag). 

 
Tegen de Sint-Jozefsstraat werd de loop van de beek gedempt met afval, waaronder veel 
hoornpitten (het bot waarom de eigenlijke hoorn zich vormt) en afgedankt leder. (Foto on-
der: lederresten). Die hoornpitten zijn een duidelijk bewijs van leerlooierij. De hoornpitten 
werden namelijk aan de huiden gelaten, zodat de leerlooier zich kon vergewissen van de 
leeftijd van het rund. Op één enkele hoornpit na, die van een geit, zijn alle hoornpitten van 
runderen. De grote leerlooierskuipen werden niet aangetroffen en zijn mogelijk elders te 
lokaliseren; vermoedelijk dicht in de buurt, zodat de beek als stort gebruikt kon worden.
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Het afgedankte leder komt hoofdzakelijk van schoenen en wijst op een schoenlapper aan-
gezien er enkel onderdelen, voornamelijk zolen, zijn teruggevonden en geen volledige 
schoenen. Het leder en in mindere mate de hoornpitten zijn bewaard gebleven aangezien 
ze sinds hun depositie altijd in een zuurstofarme en stabiele natte omgeving (de beek) heb-
ben gezeten. Hierdoor kan het verrottingsproces niet optreden. De vochtige omgeving 
maakt het ook een perfecte locatie voor waterputten. (Foto’s onder: waterputten). 
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In totaal werden negen waterputten aangetroffen, waarvan het merendeel van hout waren 
en in de 13de - 14de eeuw te dateren zijn. De aanwezigheid van zoveel waterputten kan 
een tweeledig antwoord zijn. Er was véél water nodig voor onder andere ambachtelijke acti-
viteiten óf de waterput verzandde snel waardoor er regelmatig een nieuwe gestoken moest 
worden. 
 
Een waterput is archeologisch belangrijk omdat het een put is waar voorwerpen al dan niet 
bewust in kunnen vallen tijdens het gebruik. Na gebruik, als de waterput verzandde, konden 
ze gebruikt worden als afvalput. De opmerkelijke vondsten van de opgraving komen dan 
ook meestal uit een waterput. Hoewel de meeste vondsten afval zijn, werden ook schijnbaar 
intacte voorwerpen weggegooid, verloren of vergeten. Zo werden onderaan een mogelijke 
kelder enkele keramiek-recipiënten aangetroffen die ter plekke zijn gebroken. Hun ligging 
toont wel dat ze zijn weggegooid. (Foto onder: keramiek-recipiënten). 
 

 
De aangetroffen scherven bestaan voor 66% uit rood aardewerk en 12% zogenaamd Maas-
lands aardewerk. Dit zijn iets kostbaardere bakvormen van keramiek dan het grijs aarde-
werk dat slechts 3% uitmaakt van het aangetroffen aardewerk. 
 
Het gestorte afval vertelt dus het verhaal van zowel de ambachtsactiviteiten in Hasselt als 
van het dagelijkse leven. 
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De uitzonderlijke vondst van een ‘Hanze-schaal’ wijst op de aanwezigheid van welgestelde 
(geestelijke) mensen. Deze schaal wordt doorgaans in verband gebracht met het ritueel 
wassen van de handen in een al dan niet religieuze context. Deze schaal werd samen aan-
getroffen met een kan uit steengoed onderaan een stenen waterput. Of deze steengoed 
kan effectief deel uitmaakt van de set, is onbekend. (Foto onder: Hanze-schaal en kan).  

 
Door het dempen van de beek ontstond binnen de stad extra grond. Het gewonnen gebied 
werd onmiddellijk in gebruik genomen. Hiervan getuigen de verschillende 1 meter grote kui-
pen. (Foto onder: kuipen). 
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De functie van deze kuipen is nog onbekend, maar het vermoeden gaat in de richting van 
kleinschalige leerlooierij of productie van lijm. Ook werden enkele waterputten uit die perio-
de aangetroffen. Het is nog onbekend of de activiteiten die plaatsvonden reeds in handen 
waren van de eigenaars van het Gravenhuis. Na de ontginning van klei is het terrein onbe-
bouwd gebleven. Er werden namelijk geen paalkuilen aangetroffen die een plattegrond vor-
men die in de late middeleeuwen gedateerd kunnen worden. Het feit dat de bodem vergra-
ven is geweest, maakt het tot een onstabiele ondergrond. 
 
De aangetroffen activiteiten zijn niet aanwezig in het bureauonderzoek. Dit kan eenvoudig 
verklaard worden door het feit dat ze niet zijn overgeleverd doorheen de tijd of dat de activi-
teiten wel gekend waren, maar dat een locatie ontbrak. 
 
 
 
Periode na de 14de eeuw 
 
Zo overweldigend als de 13de en 14de eeuw aanwezig waren, zo overweldigend afwezig 
zijn de eeuwen daarna. Mogelijk is dit een gevolg van het feit dat de percelen de tuin vorm-
den van het Gravenhuis. 
 
Enkele muurresten met houten fundering, een houten kelder en een stenen waterput aan 
de Sint-Jozefsstraat kunnen gelinkt worden aan bewoning die volgens de Ferrariskaart aan-
wezig is rond 1777. (Foto onder: muurresten met houten fundering. Foto bovenaan p. 12: 
houten kelder). 
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Echter, er werd geen doorlopende bebouwing aangetroffen. Misschien ging de opgraving 
net niet ver genoeg de straat op of zijn die sporen allemaal vergraven door de nutsleidingen 
of misschien is de kaart van Ferraris op dat vlak foutief. Een opvallende natuurstenen muur 
werd aangetroffen in de vulling van de beek. (Foto onder: natuurstenen muur). 
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De mooi afgewerkte stenen moeten zichtbaar geweest zijn, waardoor het vermoedelijk een 
deel is van een keldermuur. Er werd geen vloer aangetroffen. De muur doorbreekt één van 
de kleine kuipen waardoor deze sowieso van daarna te dateren is. 
 
Een ingestorte stenen waterput 
met een in Hasselt geslagen 
munt uit de 17de eeuw (koperen 
duit 1650-1688) is misschien van 
het ‘zomerhuisje’. (Foto rechts: 
koperen duit). 
 
Enkel de bouw van de rijks-
wachtkazerne in 1879 en de late-
re constructies hebben een dui-
delijk impact gehad op de onder-
grond. Een opgevulde waterput 
van rond die periode bevatte een 
aantal mooie 19de-eeuwse 
vondsten waaronder een brilglas 
en een lederen bal. (Foto onder: 
lederen bal). 
 
Deze waterput kan als laatste in 
gebruik zijn geweest en bij de 
afbraak ervan gebruikt zijn ge-
weest als afvalput. Zo zijn er 
tientallen drinkglazen en flessen 
in teruggevonden. 
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Naverwerking 

 
Het einde van een opgraving is zeker niet het einde van een onderzoek. De andere helft 
van het onderzoek bestaat uit het wassen en inventariseren van de verschillende vondsten. 
Alle informatie, beschrijvingen, foto, vondsten en dergelijke komen in één databank waar-
door er gemakkelijk gegevens uit gehaald kunnen worden. De stalen worden al dan niet 
geselecteerd voor nader onderzoek. Sommige vondsten verdienen ook nader onderzoek en 
hebben eventueel conservatie nodig. Alle verzamelde informatie uit alle verschillende bron-
nen uit de opgraving worden dan samen gebundeld in een rapport.  
 
Het doel van het rapport is om de opgraving op papier te zetten (in situ -> ex situ) zodat an-
dere onderzoekers dit rapport als informatiebron voor verder onderzoek kunnen gebruiken. 
Eénmaal een opgraving is uitgevoerd, kan deze namelijk niet meer opnieuw gedaan wor-
den. Archeologie is inherent destructief. 
 
 

 

Bronnen en bijkomende informatie 

 
C. VANDEGEHUCHTE & M. NOLF, Rapport Studiebureau Monumentenzorg: Historisch 
vooronderzoek van de voormalige rijkswachtkazerne in de Guffenslaan in Hasselt, 2014. 
 
M. SMEETS, Archeo-rapport 261: Het archeologisch vooronderzoek aan de Guffenslaan te 
Hasselt, 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Foto rechts: Overzichtsplan van de opgravingen aan het nieuwe stadhuis, met aanduiding 
van enkele vondsten. 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

September 2017 — nr. 59 
 

tekst:  Wouter YPERMAN—Studiebureau Archeologie 

foto’s:  Wouter YPERMAN—Studiebureau Archeologie 
 

Copyright:  Het Stadsmus 
  Guido Gezellestraat 2, B-3500 Hasselt 
  tel. 011-23 98 90   fax 011-26 23 98   e-mail hetstadsmus@hasselt.be  

Overzicht Kunst in de Kijker 2000-2005: 
(te verkrijgen aan de museumbalie zolang de voorraad strekt) 
 
2000: 90. Schilderij “Portret van Dr. L. Willems” (1822-1907), 1878, Godfried Guffens (1823-1901); 91. Maquette tweedekker Farman Type III, 
1985; 92. Zespuntige “Ster” van de Roode Roos, 1627; 93. Litho “Gezicht op de Leopoldplaats”, ca. 1860, C. J. Hoolans; 94. “Analemmatische 
zonnewijzer” in de museumtuin, 2000; 95. Portret van Ridder Guillaume de Corswarem (1799-1884); 96. Pastel “Portret van mevrouw Leynen 
(1842-1920)”, 1919, G.J. Wallaert (1889-1954); 97. Keramieken sierschotel “Irissen”, ca. 1896-1905. 98. Banier “Société Royale de Musique et 
de Rhétorique”, 1858.  
 

2001: 99. Hasselts zilver: aanwinsten 1996-2000; 100. Schilderij “Stadspanorama van Hasselt”, 1915, Jos. Damien (1879-1973); 101. 
Uithangteken “Tabakskarot”; 102. Karikatuurtekeningen “10 Hasseltse figuren”, Stef Vanstiphout (1931-1995). 103. Sporttrofeeën 11e 
Linieregiment: “Coupe du Roi Albert” & “Coupe Prince Léopold” (2); 104. Affiche “Ville de Hasselt, 1882, programme des fêtes qui auront lieu à 
l’occasion de la kermesse...”, 1882; 105. Staande klok met uurwerk, 1761, Joannes Augustinus (ca. 1735-1790), Hasselt; 106. Schilderij 
“Overhandiging van het vrijheidscharter door Graaf Arnold IV van Loon aan de stad Hasselt”, 1846, Godfried Guffens (1823-1901); 107. Affiche 
“KEMPO - bronnen en limonaden”, Druk. E. Roose, Hasselt. 
 

2002: 108. Zes wandkleden over “Het Sacrament van Mirakel van Herkenrode”, 1917, Jos. Damien (1879-1973); 109. Portretten van de vier 
abdissen van Herkenrode: “ Twee eeuwen, twee werelden”; 110. Restauratieverslag “Rederijkerskraag De Roode Roos”; 111. Keramische vaas 
“Ros Beiaard en de Vier Heemskinderen”, Simonne Reynders(1924); 112. Keramische vaas in lusterglazuur, Céramiques Décoratives de 
Hasselt (1895-1954); 113. Ontwerptekening tegelpaneel ‘Tuin met vrouw’; 114. Jaarkalender Ceysens-Roose, 1912; 115. Affiche 
‘Landbouwdagen 1900’; 116. Schilderij ‘Vlaggen’, Jac. Leduc (°1921); 
 

2003: 117. Sculptuur ‘Icarus’, Robert Vandereycken (°1933); 118. Het Hasselts muzikaal verleden van 1910-1960; 2 luxepartituren, Albert 
Lefebvre (1886-1953); 119. Affiche “Langemansbier”, P. Bamps (1862-1932), M. Ceysens (1833-1927) en F. Roose (1843-1913); 120. 
Vloertegels van de Herkenrodeabdij, 2 tegelpanelen en majolicategels; 121.  kopergravure ‘Exlibris familie Weytens’; 122. Schilderij ‘Gordon-
Bennet’, 1924, Paul Hermans (1898-1972); 123. Henri Van Straten (1892-?), lino’s en litho’s; 124. Schilderijen ‘Geboortehuis’ & ‘Gezicht op 
Romboutstoren van Mechelen’, Guillaume Ballewijns (1875-1944); 125. Uithangteken ‘In Sint-Lambertus’, 1801;  
 

2004: 126. De kraag van de Hasseltse boogschutters; 127. Schilderij ‘Grote Capucienenstraat’, Clement Van Campenhout (1921-1997), 1961; 
128. Prent ‘Gezicht op de Boulevard met links de gevangenis’, Charles Jooseph Hoolans (1814-?); 129. Offerandeschotel met in reliëf 7 
(keizers)hoofden, 17e eeuw; 130. Affiche van het eerste Nederlands Eucharistisch Congres, Hasselt, 1904, Leo Jaminé (1854-1921); 131. Zes 
schilderijen uit de cyclus van het H. Sacrament van Mirakel bewaard in Herkenrode; 132. Alambiek afkomstig uit Staatlaboratorium in 
Guffenslaan in Hasselt, E. Adnet, Parijs; 133. Gedenkpenning “150 jaar Koninklijk Atheneum Hasselt”, Luc Verlee (°1939), 1994, 1994; 134. 
Schilderij ‘Hubert Leijnen (1909-1997), hoofdredacteur van HBvL van 1929 tot 1976’, Eugène Polus, 1951.  
 

2005: 135. Ontwerptekening voor tegelpaneel ‘Tuin met pauw en zwaan’, Manufacture de Céramiques Décoratives de Hasselt (1895-1954); 
136. Beeld van de Roode Roos; uitgave in beperkte oplage t.g.v. inhuldiging monument op de Schiervellaan Hasselt, Gerard Moonen (° 1953). 
 

* * * 
 

Overzicht Kunst en Erfgoed in de Kijker: 
(te verkrijgen aan de museumbalie) 
 
2005: 1. De archeologische vondsten van Herkenrode in Het Stadsmus. 
 

2006: 2. Jos. Damiens wandschilderingen voor het gouvernement te Hasselt (1908-1910); 3. De Kiosk en het muziekleven in Hasselt in de 19e 
eeuw; 4. De kapel van Spalbeek, 5. De handboog: van verdedigingswapen tot Olympische discipline; 6. Menukaarten. 
 

2007: 7. Stad in groei. Hasselt in de 19e eeuw; 8. De oorsprong van onze kapellen; 9. Een Hasselts bedevaartvaantje uit de 17e eeuw; 10. 
Processievaandel van de Hasseltse Broederschap van het Heilig Sacrament. 
 

2008: 11. Ets ‘Het Offer’, Jan Toorop (1858-1928); 12. Vaas in lusterglazuur, Manufacture de Céramiques Décoratives de Hasselt (1895-1954); 
13. 2 zilveren kandelaars, resultaten van een onderzoek; 14. Handschrift van de Roode Roos 18de-19de eeuw; 15. Spaanse toreadors, 
Romeinse ruïnes en kamelen aan de oevers van de Zwarte Zee. De exotische reizen van een Hasseltse burger tijdens de Belle Epoque. 
 

2009: 16. Thomas Morren schildert de familie Van Elsrack.; 17. Een zeldzame skeletklok van Joannes Michael Gaspard Geraets (1791-1859); 
18. Geen KEIK verschenen!; 19.  Archeologische opgravingen van het bonnefantenklooster in Hasselt; 20. Pierre Cox (1915-1974) en het 
hellenisme.  
 

(Elke KEIK vanaf 2010 kan eveneens gratis gedownload worden op www.hetstadsmus.be)  
2010: 21. 1910: tsaar Ferdinand van Bulgarije vliegt boven Kiewit; 22. De zuidkant van de Grote Markt; 23. De Virga Jesse in Het Stadsmus: 
iconografie & cultusrelicten; 24. De Heecrabbers, kroniek van een kunstkring; 25. De collectie van Pasquasy, devotie– en doodsprentjes; 26. De 
kunst van het monumentale bouwen en het achteloos vernielen. 
 

2011: 27. Medailles, De Koloniale Dagen, 1952; 28. Hasselt aan zee. Een eeuw marineschilderkunst; 29. Tot hier en terug. Burentwisten tussen 
Hasselt en Zonhoven; 30. Hasselt in de middeleeuwen. 
 

2012: 31. Alaaf! De heropleving van de carnavalstraditie in Hasselt met speciale aandacht voor de jaren 1950; 32. Dame met lorgnet, Godfried 
Guffens (1823-1901); 33. Waterhuishouding in Hasselt; 34. Campendeck; 35. Dialoog met de ruimte.  
 

2013: 36. De bonnefantenkerk en de graflegging; 37. De uurwerkstad Hasselt; 38. Royal Nord in Hasselt; 39. De Hasseltse septemberkermis in 
1896; 40. Muziek! Het College van Sint-Cecilia van Hasselt 1670-ca. 1830. 
 

2014: 41. Hasseltse bands 1945-2000; 42. Een tinnen bord uit het Hasseltse Augustijnenklooster; 43. 50 jaar Luminé Image Art; 44. Hedwig 
Pauwels; 45. Franz Anton Brändl (1720-1782). 
 

2015: 46. Vuurpeloton in Hasselt; 47. Gedenkmonument (1856) voor de oud-strijders van Napoleon; 48. Fotostudio Blanckart… Kijken naar het 
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