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Voorwoord
Sigrid Bosmans, directeur
2019 betekende voor Museum Hof van Busleyden
een eerste volledige werkjaar. De tentoonstelling
It almost seemed a lily – Berlinde De Bruyckere
startte in december het jaar ervoor en zette het
transhistorische aspect van het museum meteen
op de kaart.
Er bewoog ook heel wat in de museumzalen zelf.
Nieuwe bruiklenen binnen het opstellingsparcours
toonden het Vlaamse museumnetwerk aan de
bezoekers. Twee ruimtes werden volledig opnieuw ingericht (Back to Black en Mensen maken
de stad) en het publieksaanbod werd ook flink
uitgebreid. Grote events zoals ‘Wij, Bourgondiërs’
zorgden voor pieken in de bezoekersaantallen.

Kleinere outreach projecten verstevigden de band
die we opbouwden met kwetsbare doelgroepen.
Het project ‘Hedendaagse Hofjes’ waar tien maatschappelijk kwetsbare mensen aan de slag gingen
met de tentoonstelling It almost seemed a lily is
hier een goed voorbeeld van.
Het Mechels participatieve project De Grond Der
Dingen kreeg na een jaar intensieve lokale participatieve werking een zichtbaar vervolg in de tentoonstelling The Neverending Park en deelde zijn
praktijk nationaal en internationaal. Kortom: het
publiek leerde ons kennen als een plek waar het
verleden vandaag opnieuw betekenis krijgt en experiment en ervaring elkaar in balans houden. Het
humanistenhuis van Hiëronymus van Busleyden is
terug zijn naam waardig.

Inhoud
1|

Verzamelen, behoud en beheer

2 | Tentoonstellingen en nieuwe zalen
3 | Educatie
4 | Lezingen & evenementen
5 | Vrienden, Vrijwilligers & Ambassadeurs
6 | Ondersteuning
7 | Zichtbaarheid

Collectieprofiel en aanwinsten
Begin 2019 werd het geactualiseerde collectieprofiel van het Museum Hof van Busleyden uitgeschreven en voorgelegd aan de aankoopcommissie. Sindsdien werden aankopen en schenkingen
aan deze selectiecriteria afgetoetst. Indien ze niet
voldeden, werden ze niet meer aan de leden van
de aankoopcommissie voorgelegd. In totaal werd
de collectie van het Museum Hof van Busleyden in
2019 verrijkt met drie nieuwe stukken.

_ Aankoop Een Mechelse Kokosnootbeker, 17de
eeuw (dankzij de steun van het Fonds Léon
Courtin-Marcelle Bouché beheerd door de
Koning Boudewijn Stichting).
_ Schenking Hubert Wolfs, Dode Moeder, 20ste
eeuw.
_ Schenking Anne-Mie Van Kerckhoven, Plus Nulz
Regretz, 2015. (Schenking door Zefiro Torna)

Restauraties
Er werden verschillende kunstwerken uit eigen
collectie, alsook (langdurige) bruiklenen behandeld
zowel in het kader van nieuwe opstellingen als
uitgaande bruiklenen. Deze restauratie- en
conservatie ingrepen werden zowel door onze
eigen restauratrice als door externen uitgevoerd.
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Eigen collectie
_ Prosper De Troyer, De Blonde Katrijn, S1181
_ Gustaaf Van de Woestyne, Portret van ridder
Karel Dessain (1871-1944), S0607
_ Gielis Neins, Albast van de Heilige Hiëronymus,
B0668
_ Anoniem, Albast van Madonna van Loreto,
B0667
_ Anoniem, Besloten Hofje met Daniël in de
leeuwenkuil, GHZ BH00
_ In 2019 werden eveneens 6 van de 20 portretten
uit het stadsarchief van Mechelen geconser
veerd door onze eigen restauratrice. In het voor
jaar van 2020 zullen de overige 14 schilderijen
worden behandeld.
Inkomende bruiklenen
_ Alonso Sanchez Coello, Portrait de Marie
d’Autriche, inv. nr. 1297 (Bruikleen
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van
België).
_ Willem Key, Portrait d’homme, inv. nr. 4839
(Bruikleen Koninklijke Musea
voor Schone Kunsten van België).
_ Willem Key, Portrait d’homme, inv. nr. 2920
(Bruikleen Koninklijke Musea voor Schone Kun
sten van België).
_ Floris Jespers en Gaspard De Wit, Boeteprocessie, Tx0019 (gereinigd en hersteld bij
Manufactuur De Wit)

Bruiklenen
In 2019 werden 4 kunstwerken uit eigen colletie in
bruikleen gegeven.

M Leuven
_ GHZ B0035A – Marianum
_ GHZ B0035B – Marianum
Kunstuur Mechelen
_ S0607 – Gustave Van de Woestyne, Portret van
ridder Karel Dessain
_ S1181 – Prosper De Troyer, De blonde Katrijn

“Acaba de abrir sus puertas como museo, con
apósitos de diseño vanguardista. No solo guarda piezas maestras (como el gran tapiz de la
conquista de Tú-nez por Carlos V), brinda también, de forma interactiva, la historia, gentes y
costumbres de la ciudad. “
- El Viajera (bijlage El País)

Museumbibliotheek
Naar aanleiding van de verhuis naar een nieuwe
locatie werden alle boeken en tijdschriften van
de museumbibliotheek in de loop van 2019 gescreend (op kwaliteit, alsook op kwantiteit), geïnventariseerd en in dozen verpakt. In afwachting
van de levering en plaatsing van de nieuwe boekenrekken in het Museum Hof van Busleyden in
het voorjaar van 2020, worden de boeken voorlopig elders bewaard.
De recentst aangekochte en meest gebruikte boeken/tijdschriften staan opgeslagen in de
bibliotheek van Mechelen, Het Predikheren. Ze
zijn aldaar gemakkelijk bereikbaar en raadpleegbaar.

De andere boeken zijn gestockeerd in het magazijn van de openbare bibliotheek. Dankzij een efficiënte plaatsing zijn deze boeken ook na afspraak
raadpleegbaar.
In 2019 werden meer dan 50 wetenschappelijk/
informatieve boeken aangekocht. De meeste van
deze boeken werden aangekocht in kader van de
semipermanente opstelling van het museum en
de komende internationale tentoonstelling Kinderen van de Renaissance. Daarnaast werden ook
een aantal boeken met als thema participatie en
commongrounds aangekocht. Enkele belangrijke
naslagwerken over collectiebeheer behoren nu
ook tot onze bibliotheek.
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It almost seemed a lily
15 december 2018 – 12 mei 2019

Hedendaags kunstenaar Berlinde De Bruyckere
(°1964, Gent) maakt in 2016 voor het eerst kennis
met de wonderlijke Besloten Hofjes. De fragiliteit en schoonheid van deze zestiende-eeuwse
retabelkastjes grepen haar onmiddellijk aan. De
honderden fijn uitgewerkte zijden bloemen in alle
fases van groei en verval deden haar denken aan
de uitgebloeide lelies die ze thuis in deze verschillende stadia nauwkeurig gefotografeerd had. De
gevallen bloemblaadjes vertonen voor De Bruyckere gelijkenissen met de tere menselijke huid,
een thema dat vaak terug komt in haar oeuvre.
De bloem kreeg een centrale rol in de reeks It
almost seemed a lily waaraan de kunstenares in
2017 begon te werken. De lelie kent veel religieuze
interpretaties, maar wordt ook vaak als metafoor
in de mythologie van de oudheid gebruikt. De titel
van de reeks leende De Bruyckere van de mythe
van Apollo en Hyacinthus uit de Metamorfosen
van Ovidius.

gekregen. Deze gesloten tuintjes verbeelden een
toevluchtsoord, een miniatuurparadijs dat afgeschermd is van de invloeden van de buitenwereld.
De lelies uit de reeks van De Bruyckere stralen
door hun textuur zowel tederheid als ruwheid uit.
De serie sculpturen in textiel, ijzer en was zijn omkaderd door 18de-eeuwse eiken vloerplanken uit
de woning van de kunstenares, getekend door de
voetstappen van de voorbije eeuwen. Alle elementen in de kabinetten van De Bruyckere dragen een
speciale betekenis in zich en samen maken ze een
nieuw verhaal, over het verleden en de toekomst,
over schoonheid en verval.

Met deze tentoonstelling in Museum Hof van
Busleyden confronteert De Bruyckere de serie
met de 16de-eeuwse Besloten Hofjes, die als
topstukken een vaste plek in dit museum hebben

Expo in samenwerking met KU Leuven, met steun
van de Koning Boudewijnstichting Fonds
Baillet-Latour

It almost seemed a lily is de eerste solotentoonstelling van Berlinde De Bruyckere in België sinds
2014. Enkele werken uit de reeks waren reeds te
zien in Palazzo Fortuny tijdens de Biënnale van
Venetië, Art Basel, Manifesta en in het Sara Hildén
Art Museum (Finland).

“De tentoonstelling in het verduisterde souterrain van het Mechelse stadspaleis Hof van
Busleyden komt neer op een confrontatie van
uitersten. Dat ze elkaar raken, is puur een
kwestie van intuïtief aanvoelen. En zo wilde
Berlinde De Bruyckere het. “
– Knack
L’artiste contemporaine confronte une dizaine
d’assemblages monumentaux aux jardins clos
du XVI e siècle. Dérangeant, poétique, charnel.
– Le Soir

“Underneath the elegantly restored Renaissance palace, lies a modern, con-crete basement in which temporary ex-hibitions take
place. From 6 December until 15 March, this
minimalist bunker will be transformed into a
lush, green park for the exhibition The Neverending Park. Although the entire project may
sound like an internal affair of Mechelen, it is
part of a global movement.”
– Discover Benelux

The Neverending Park
6 december 2019 - 15 maart 2020
Twee jaar lang verzamelden theatergezelschap
ARSENAAL/LAZARUS en Museum Hof van Busleyden ideeën van Mechelaars voor een betere stad.
Binnen het project De Grond der Dingen kreeg
elke inwoner één vierkante meter om samen de
toekomstige stad vorm te geven. Over de voorstellen is met de Mechelaars onderhandeld en gediscussieerd, gewikt en gewogen. De stad Mechelen
beloofde het project 20.000 m² grond om in 2021
een selectie van deze ideeën te realiseren.
Benjamin Verdonck verbeeldt een tachtigtal
voorstellen in maquettes die te zien waren van 6
december 2019 tot 15 maart 2020 in de tijdelijke
expo The Neverending Park. Het is een bijzonder
park, een kunstmatige biotoop onder de grond
van het Museum Hof van Busleyden, ontworpen door Decoratelier Jozef Wouters i.s.m. Barry
Ahmad Talib. Een steeds veranderend universum
voor de zoektocht naar ‘de grond der dingen’.

Hoewel je rondwandelt in een kunstige scenografie kan je er zoals in elk park rondstruinen of hangen, flaneren, ontmoeten, kijken, leren en spelen.
Joeri De Bruyn ging op zoek naar de oorsprong
van ‘de grond der dingen’ en Rene Tichelaar
vertaalt dit verhaal grafisch en digitaal. Naast de
verhalen en de maquettes, is er in dit park ook
plaats voor ontmoeting, met verschillende vaste
bewoners. Willy Thomas, artistiek leider van ARSENAAL/LAZARUS neemt er zijn intrek en nodigt
andere kunstenaars uit om tijdelijk met hem in dit
park te verblijven. Ze wandelen met jou door de
heuvels of nodigen je aan tafel uit voor ‘koffie met
gesprek’, over de noden van een stad vandaag. Er
is ook altijd een plekje voor de tal van binnen- en
buitenlandse gasten die we op speciale momenten
ontvangen. Samen zoeken we naar een antwoord
op de vraag ‘Wat is de grond der dingen?’.

“In Mechelen dagen Museum Hof van Busleyden en Theater ARSENAAL/LAZARUS de bevolking van de stad uit om na te denken en voorstellen te doen voor hun gedeelde toekomst op
het gedeelde grondgebied van de stad. “
- Museumpeil

Back to Black
21 juni 2019 – 21 juni 2021
Is zwart altijd zwart of zijn er nuances? Zie jij het
verschil tussen roetzwart, pekzwart of gitzwart?
En waarom noemen wij deze variaties zo? Back
to Black gaat op zoek naar de kunsthistorische
betekenissen van zwart en onderzoekt met de bezoekers onze huidige beleving van Bourgondisch
zwart.

dag opnieuw vervaardigen om ze weer te beleven
zoals eeuwen geleden? Kunnen hedendaagse
kunstenaars de eeuwenoude recepten nog uitvoeren en hetzelfde meesterschap bereiken als toen?
En kan dit dan leiden tot inspiratie en nieuw werk?
Net zoals in de rest van het museum staat de dialoog tussen heden en verleden centraal.

Kleur speelde een belangrijke rol in de status van
de Bourgondische machthebbers. Zwart riep toen
al uitgesproken associaties op, zoals ‘voornaamheid’ of ‘rouw’. Dat zie je in de zwarte, statige kledij
op de portretten van prominenten geschilderd
door de oude Hollandse en Vlaamse Meesters. Er
is echter maar weinig van die historische kleurenkennis overgeleverd. Wat we wel weten is dat kleur
veel meer dan enkel een visueel fenomeen was
voor de 16e-eeuwse stedelingen. Maakprocessen
bespeelden toen alle zintuigen. In de receptenboeken treffen we een tot de verbeelding sprekende
kleurentaal aan. Maar hoe rook, klonk of voelde
het vakmanschap van de kleurmeesters uit die
tijd? Dat probeert Back to Black te achterhalen.
Wat als we de Bourgondische kleuren vandaag de

Samen met wetenschappelijke onderzoekers,
artistieke partners én de museumbezoekers onderzoeken we de verfpraktijken van toen. De focus
ligt op de kleur zwart, vertrekkende van historische receptenboeken en Bourgondische portretten tot de textiele vormentaal van de Nederlandse
hedendaagse kunstenaar Claudy Jongstra.
Naast de zaal die volledig gewijd is aan Back to
Black kom je doorheen het museum nog op twee
andere plekken parels uit het project tegen. Drie
zwarte mantels van Viktor&Rolf uit hun Spiritual
Glamour collectie zullen vanaf 28/11/2019 drie
maanden te zien zijn in het museum en in de
trappenhal hangt het werk Foundations of Black
(2019) van Studio Claudy Jongstra.

Mensen maken de stad
zaalwissel
Museum Hof van Busleyden maakt ruimte voor
erfgoedgemeenschappen in het museum. In de
zaal ‘De mensen maken de stad’ representeren
Mechelse organisaties en verenigingen van vandaag de hoeveelheid, betrokkenheid en diversiteit
van het stedelijke leven vandaag, als actualisering
van de zalen waarin het stadsleven in het verleden
wordt getoond.
Bij de opstart van het museum werd gekozen om
jaarlijks drie gemeenschappen een vaste plaats
te geven via een filmpresentatie en de zaal verder

vraaggericht in te vullen met tijdelijke programmaties. Bij die drie wordt telkens gekozen voor één
erfgoedgemeenschap. Voor het tweede werkingsjaar van het museum werd het Malinwa Archief,
Vzw J@m en ReuzenMechelen. Noemenswaardig
aan deze editie zijn de interactieve tentoonstellingvorm van Malinwa Archief, namelijk een voetbaltafel waarmee daadwerkelijk gespeeld kan
worden, en het introductiemoment voor de kinderen en jongeren van Vzw J@m, die in grote getalen
het museum en ‘hun eigen zaal’ bezochten.

Participatie
Expo Eindejaarsstudenten en multidisciplinair
atelier Academie Mechelen
De Academie organiseerde twee expo’s in onze
ondergrondse zaal. Een ervan maakte onderdeel
uit van een grotere expo van alle eindejaarsstudenten en de andere was een kleinere expo van
het multidisciplinair atelier.
Studio DOTT - nieuwe zaalelementen
Er werden twee participatieve tools in de vaste
presentatie geplaatst. Een bord van verbinding
werd in de ruimte ‘Mensen maken de stad’ geplaatst. Hierop kunnen bezoekers in garen lijnen
trekken tussen zaken die hen typeren en zo ontdekken dat ze eigenlijk op heel veel vlakken verbonden zijn. Met elkaar en met hun leefomgeving.
In de ruimte van De Grond der Dingen kwam er
tafel met kaartjes waarop mensen hun ideëen voor
een betere stad konden neerpennen en clusteren.
Het ontwerp werd gemaakt door Studio DOTT.

Expo ism CAW, Abattoir Fermé en De Loods
ihkv Berlinde De Bruyckere op zolder: 2-13
maart 2019
Een groep van tien maatschappelijk kwetsbare
mensen ging aan de slag met de tentoonstelling It
almost seemed a lily in Museum Hof van Busleyden. Onder begeleiding van fotograaf Wannes Cré
en theatergezelschap Abattoir Fermé maakten ze
een reeks ‘hedendaagse hofjes’ het museum te
bewonderen waren.
Partners CAW Boom- Mechelen- Lier, De Plek en
De Loods werkten nauw samen met het museum
om dit participatieve traject van het begin tot het
einde te begeleiden.

Museum in Kinderhanden
Tijdens de schoolvakanties worden er in en buiten het museum
activiteiten georganiseerd voor (gezinnen met) kinderen.
758 kinderen namen deel in 2019
3.1 WINTERWORKSHOP
In het museum gingen we op zoek naar afbeeldingen van hoofddeksels die we als inspiratie
gebruikten om onze eigen hoed te maken voor het
nieuwe jaar.
6.3 KROKUSKNUTSELS
De materialen en vormen in het werk van Berlinde
De Bruyckere en de Besloten Hofjes lieten ons
fantaseren over wat we zien. Met deze verhalen
gingen we daarna zelf creatief aan de slag en
maakten een eigen Besloten Hofje.
8.4 - 12.4 MUSEUMKAMP | HOE MAAKT U HET?
Ambachten van vroeger, makers van nu. We steken de handen uit de mouwen en experimenteren
met oude en nieuwe technieken.
28.4 ERFGOEDDAG | TOONMOMENT
Tijdens Erfgoeddag kon je de resultaten van het
museumkamp bewonderen en kennis maken met
tal van makers en ambachten.
12.5 SPEELDAG MECHELEN | ONDER WATER
Op de speeldag van Mechelen Kinderstad lieten
meer dan 500 ouders en kinderen een ‘onderwaterportret’ maken in de stand van het Museum Hof
van Busleyden.
29.6 - 31.8 SCHATTEN VAN VLIEG | FAMILIEPARCOURS
Tijdens de zomervakantie verstopt Vlieg zijn
schatkist ergens onderweg op het Gouden
Familieparcours. Meer dan 50 gezinnen speurden
mee.
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1.7 - 5.7 MUSEUMKAMP | ER ZIT MUZIEK IN
Welke geluiden, klanken en muziek horen we in
het museum? Wat is polyfonie? Hoe danste
Hiëronymus van Busleyden? En hoe zou jij het
museum laten klinken? Met eigen instrumenten
maakten we een originele stadspaleis-soundtrack.
26.8 - 30.8 MUSEUMKAMP | DE KLEUR ZWART
Ik wil een mooier zwart! We leren hoe het vakmanschap van de kleurmeester in de 16e eeuw rook,
klonk en voelde. En hoe ze met ingewikkelde recepten het diepste prinselijke zwart maakten. Een
museumkamp vol geuren, kleuren en verven!
17.11 KUNSTENDAG VOOR KINDEREN | TRAAG
KIJKEN
Gezinnen beleefden een intense kijkervaring. We
verdiepten ons in twee kunstwerken en leerden
op verschillende manieren kijken, verwoorden en
tekenen wat we zagen.
23 & 30.12 WINTERWORKSHOPS
In de expo The Neverending Park gingen we op
zoek naar nieuwe ideeën voor een betere stad,
maakten bomen voor het park en creëerden nieuwe parkbewoners.

Gouden Familieparcours
Tijdens de zomermaanden werd het gouden kubussenparcours tijdelijk uitgebreid
met de ‘schatten van vlieg - speurtocht’.
50 gezinnen maakten hiervan gebruik.

“Mooie venue waar tentoonstellingen allerhande worden gedaan maar óók museumkampen
voor kids! Wat een beleving telkens voor mijn
dochter, blij dat ze dit 4 jaar heeft kunnen
doen!”
- Een tevreden moeder

Museumklassen
44 klassen en 896 leerlingen genoten van onze museumklassen
onder begeleiding van ervaren educatieve freelance gidsen.

KIJKEN MAG, AANKOMEN OOK
Lager Onderwijs
De Museumklas ‘Kijken mag, aankomen ook’ laat
je jouw omgeving op een originele, speelse manier
ontdekken. Dit kan op bezoek in Zaal Dodoens in
het museum, maar ook in de eigen school of klas.
Door ‘anders te leren kijken’ willen we kinderen
een sleutel geven om kennis te maken met kunst,
maar ook om de kunst (het kunstzinnige, het creatieve) te ontdekken in de eigen alledaagse omgeving. Met die nieuwe blik gaan ze aan de slag om
wat ze gezien hebben zelf op een creatieve manier
in beeld te brengen.

MECHELEN IN DE MIDDELEEUWEN
Lager Onderwijs
Deze Museumklas is een historische educatieve
en interactieve stadswandeling waarbij de kinderen enkele opdrachten uitvoeren tijdens de wandeling.

OP BEZOEK IN HET STADSPALEIS
Lager Onderwijs
Hiëronymus van Busleyden woonde vroeger in dit
prachtige stadspaleis en kreeg regelmatig geleerde vrienden op bezoek zoals Erasmus en Thomas
More. Volg je mee in hun voetsporen?

THE NEVERENDING PARK
Lager en Secundair Onderwijs
Voor de expo The Neverending Park bouwden we
een ondergronds park in het museum. Op speelse
wijze denken we na over de buurt en het leven in
een stad, met aandacht voor duurzaamheid, mobiliteit en openbare ruimte.

Met details uit enkele kunstwerken gaan we op
pad door het museum. Kan je het detail terugvinden? Wat stelt het voor? Bij welk ander stuk hoort
het? Of kan je met de vorm een fabeldier tekenen?
Dit is een interactieve rondleiding met heel diverse
opdrachten uit verschillende lesdomeinen.
TRAAG KIJKEN
Lager en Secundair Onderwijs
Wie traag kijkt ziet méér. Tijdens deze museumklas staan er maar twee kunstwerken centraal. Samen met gids leren de leeerlingen er naar kijken,
observeren, analyseren en erover te praten met
de klasgenoten. Daarna gaan ze zelf aan de slag
tijdens een creatieve workshop.
Het doel van de museumklas is vaardigheden zoals waarnemen, kritisch denken en geletterdheid
te verbeteren

De kinderen krijgen onder andere een oud stadsplan mee als wegwijzer, ze leren een rondboog
bouwen, ze ontdekken vroege stripverhalen in
glas-in-loodramen en komen te weten waar de
middeleeuwse gevangenis stond op de Grote
Markt.

De leerlingen bouwen in groepjes een maquette
van hun ideale stad en luisteren naar elkaars ideeën. Samen formuleren, verbeelden en verwoorden
ze hun eigen voorstellen. We onderzoeken hoe we
op verschillende manieren samen kunnen beslissen over de ingrepen om van onze buurt en stad
een betere plek te maken.
IN DE MAAK: OORDILEMMA’S
In september startten we met de uitwerking van
een podcast voor en door jongeren. 4 klasgroepen
uit de derde graad van het secundair onderwijs
verbleven een hele dag in het museum. Onder
begeleiding van De Veerman en onze museumgidsen, schreven de jongeren verhalen bij verschillende objecten en kunstwerken. Deze verhalen
vormen de basis voor de ontwikkeling van een
‘podcast’-parcours voor jongeren. Een groep van 9
jongeren stapte verder mee in het traject en werkte de verhalen verder uit en spraken onder begeleiding van een stemcoach de verhalen ook in.

Soirée MuzE
Thema’s in 2019
_ Klinkende Munt
_ Hoe maakt u het?
_ Het Predikheren

Gemiddeld 63 bezoekers per lezing.

Soirée MuzE staat voor boeiende lezingenclusters
rond erg uiteenlopende aspecten van het
Mechelse erfgoed en dat van de regio. (De lezingen vertrekken vaak uit een bovenregionaal kader
maar de link met Mechelen en/of de regio wordt
steeds duidelijk gemaakt. ) We nodigen telkens
een deskundige uit die op een toegankelijke manier vertelt over zijn of haar onderzoek. Elke reeks
telt vier lezingen en heeft een centraal thema als
rode draad.
Vaste partners: Vormingplus regio Mechelen,
afdeling erfgoedontwikkeling en UiT in Mechelen.

Soirée Carré
In 2019 vonden de volgende Soirée
Carrés plaats in zaal Dodoens
Soirée Carré #4 Urban farming, korte keten & verantwoord voedsel met Louis De Bruyn, Citamine
en tal van lokale initiatieven rond voeding
Soirée Carré #5 Op grond van samenwerking:
commons heruitgevonden
Soirée Carré #6 Van doemscenario tot utopie: een
artistieke kijk op de toekomst van de stad
Soirée Carré #7 Stadsklap: Een spoedcursus inburgering voor onze superdiverse samenleving
Soirée Carré #8 Leegstand in de stad: Van verloren ruimte naar levendige site
Soirée Carré #9 Commonisme: De kansen en gevaren van commons
Soirée Carré #10 Democratie in transitie: Nieuwe
steunberen voor een oud systeem – 3/10/2019
Soirée Carré #11 Jongeren in de stad
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Bij het stadproject De Grond der Dingen – een
initiatief van ARSENAAL/LAZARUS en het Museum
Hof van Busleyden – bouwen Mechelaars actief
mee aan onze gemeenschappelijke toekomst. Elke
1ste donderdagavond van de maand organiseren
we in het museum Soirée Carré, een reeks lezingen, gesprekken en workshops omtrent De Grond
der Dingen. We gaan met elkaar in dialoog en
zoeken naar verdieping. De stad (her)denken, de
stad (her)verbeelden, de stad maken, kraken en/of
smaken. Ingediende voorstellen worden toegelicht
en besproken. Kunstenaars, filosofen, sociologen,
stedenbouwkundigen en andere experten bekijken
de voorstellen door een kritische bril.

Donderdagavondrondleidingen
In 2019 startten we met instaprondleidingen op
donderdagavond, wanneer het museum altijd open
is tot 22u. Deze rondleidingen richten zich op individuele bezoekers die toch graag de uitleg van een
gids willen meepikken zonder dat ze daarvoor als
groep een bezoeken moeten inplannen.

Deelnemers schrijven zich op voorhand online of
aan de balie van het museum in en betalen voor
de gids 5 euro boven op hun ticket. Deze rondleidingen zullen in 2020 worden voortgezet, maar
dan één keer per maand in plaats van elke week.

Evenementen
Erfgoeddag
Deze editie stond in het teken van ‘Hoe maakt u
het?’. De uitvalsbasis dit jaar was voor het eerst
sinds de verbouwingen opnieuw Museum Hof van
Busleyden. Het opzet werd volledig herdacht met
een grote focus op interactie. Dit vertaalde zich in
een nieuw concept dat zich baseerde op drie
pijlers: doe-tafels, waar je zelf aan de slag kon
gaan, een levende bibliotheek, waar je uitgenodigd
werd in kleine salons om een praatje te maken
met de erfgoedorganisaties en ten slotte het
praatcafé, waar er voordrachten werden gehouden
rond erfgoedthema’s.
Het museum organiseerde zelf de wedstrijd ‘Het
Schoonste Koffiedrinken’, een herneming van het
lokale Mechelse gebruik uit de geburenkermissen
uit de jaren ’40-’50.

Verder coördineerde het museum, als regionale
erfgoedtrekker, de hele dag en de promotie ervan.
Ook de regio liet zijn keuze voor erfgoed zien. In
Duffel op kop met maar liefst negen activiteiten,
maar ook de volgende gemeenten namen deel:
Bonheiden, Boom, Hemiksem, Niel, Rumst,
Schelle, Sint-Katelijne-Waver en Zemst.
In stad Mechelen en de regio kwamen we zo uit op
maar liefst 66 activiteiten, wat ruimschoots meer
dan een verdubbeling is dan het aantal activiteiten
in 2018.
1671 bezoekers vonden hun weg naar Erfgoeddag
in Mechelen.

Wij, Bourgondiërs
Waar komt onze reputatie als echte ‘Bourgondiërs’
vandaan? En hoe beleven we die erfenis vandaag
nog? Vanuit het prachtige stadspaleis Museum
Hof van Busleyden in Mechelen ontdekten deelnemers het weelderige verleden van de Bourgondische Nederlanden.

Meesterverteller Bart Van Loo gaf ‘s avonds zijn
eigenzinnige blik op onze Vlaamse ‘Gouden Eeuw’.
Muziekensemble Currende, onder leiding van Erik
Van Nevel, brengt in de O-L-V-over-de-Dijlekerk
speelse en ondeugende chansons van aan het
Bourgondische hof.

Tijdens het namiddaggedeelte kon je kiezen uit
verschillende wandelingen, rondleidingen of een
vrij museumbezoek.

De tickets waren snel uitverkocht en we mochten
400 bezoekers ontvangen.

Museumnacht
De tweede Museumnacht in Mechelen vond plaats
op 21 juni 2019 en werd getrokken door Museum
Hof van Busleyden. Dit keer deden er geen drie,
maar zeven Mechelse cultuurhuizen mee.
Er werden minder betalende bezoekers onthaald
dan vorig jaar. Dit heeft waarschijnlijk te maken
met de intrede van de MuseumPASS voor de musea en de gratis toegang voor De Garage, CC, De
Academie en Galerie Transit. We werken aan een
nieuwe formule voor 2020 om dit op te vangen.
Partners
Academie Mechelen
CC Mechelen
De Garage
Kazerne Dossin
Het Speelgoedmuseum
Transit

Concert Lore Binon
Tijdens het slotweekend van de tentoonstelling
It almost seemed a lily bracht sopraan Lore Binon
een eenmalig en exclusief concert midden in de
exporuimte. De dialoog tussen de zestiende-eeuwse Besloten Hofjes en de kunstwerken van Berlinde De Bruyckere zette Lore Binon aan om op haar
beurt de interactie aan te gaan.
Ze focust op de vrouwelijke mystieke en religieuze
interpretatie: een intieme performance gekleurd
met Gregoriaanse gezangen, Byzantijnse hymnen
van de eerste vrouwelijke componiste Kassia en
de middeleeuwse werken van de Duitse componiste Hildegard Von Bingen.

Open Monumentendag
Museum Hof van Busleyden deed opnieuw mee
met Open Monumentendag en dit keer stond het
aanbod volledig in het teken van de expo Back to
Black. Bezoekers konden het museum gratis
bezoeken van 10u tot 18u en van een koffie genieten aan de pop-up buitenbar.
Verder waren er nog drie activiteiten waar ze aan
konden deelnemen:
Zwarte rondleiding (ca. 30 min, max 20 personen)
door het museum. Een gids neemt je mee langs
alle zwarte hoogtepunten in de collectie.
Ervaar zwart (ca 30 min, max 20 personen). Laat
jezelf opsluiten in een pikdonkere ruimte en ervaar
zelf de verschillende schakeringen die zwart kan
hebben.
De vele kleuren in zwart (ca. 10 min) In deze korte
workshop leer je zelf uit welke kleuren zwart
eigenlijk bestaat.

Externe events in Zaal Dodoens
De meeting- en eventruimte Zaal Dodoens is het
hart van de evenementen in het museum: ze geeft
plaats aan educatieve workshops, lezingen, studiedagen, conferenties enz.
Sinds de opening van het museum is de ruimte
ook te huur voor externen. Hiervoor zijn drie modaliteiten uitgetekend: verminderd tarief voor culturele spelers uit Mechelen, standaardtarief voor
non-profit en overheden, commercieel tarief voor
bedrijven. Voor de planning gebruikt het museum
de zaalplanningtool YesPlan.
De externe zaalhuur was in 2019 goed voor 1568
unieke bezoekers. Het aantal evenementen is
lichtjes gedaald ten opzichte van 2018, wellicht
met de komst van de nieuwe meeting- en eventlocatie, Het Predikheren, vlakbij het museum.

Ouderenweek
Tijdens de Ouderenweek in Mechelen konden
senioren op 18 november op twee momenten
instappen bij een rondleiding door het museum.
Ze sloten de rondleiding af bij de Besloten Hofjes,
de topstukken van het museum. Achteraf konden
ze nog nagenieten met een tasje koffie in Zaal
Dodoens.

Cultuurmarkten
Museum Hof van Busleyden nam deel aan de
jaarlijkse Cultuurmarkt in Antwerpen en Uit zonder
Uitlaat in Mechelen.

Vrienden

5| Vrienden,
Vrijwilligers &
Ambassadeurs

Het ledenaantal vzw Vrienden van het Hof van
Busleyden bleef dit jaar stabiel, we telden 86
leden. Er vonden 5 exclusieve activiteiten plaats
en ze werden uitgenodigd voor alle vernissages.
3 keer per jaar ontvangen de Vrienden ook een
nieuwsbrief, deze wordt samengesteld door het
team redactie, een mix van leden en museummedewerkers.

De komst van de MuseumPASS heeft er voor gezorgd dat er minder interesse was voor een vriendenabonnement. Ook bij andere musea bleek dit
het geval. In 2020 werken we naar een oplossing
i.s.m. MuseumPASS. Een Vriendenpakket inclusief
MuseumPASS zou een grote win-win voor beide
partijen zijn.

In 2019 werd er voor het eerst ook een team actie
opgericht, bestaande uit twee Vrienden en een
medewerker van het museum die het programma
opmaken. Zo werken we naar een grotere zelfstandigheid van de vzw.

Vrijwilligers
In 2019 waren er 50 vrijwilligers aangesloten en ze
werkten aan een diverse waaier van activiteiten:
_ Onthaal Soirée MuzE
_ Onthaal Soirée Carré
_ Ondersteuning bij klaarmaken van verzendingen
voor Museum Hof van Busleyden
_ Onthaal Erfgoeddag
_ Onthaal Bourgondische dag
_ Onthaal internationaal immaterieel
erfgoedcongres
_ Deelname waarderingstraject Sint-Albertuskerk
Muizen (afronding)
_ Ambassadeur op Antwerp Art Weekend

_ Ambassadeur bij de Cultuurmarkt Antwerpen
_ Afname tevredenheidsenquêtes van de Vlaamse
Meesters bij museumbezoekers
_ Ondersteuning bij het verdelen van de
Sinte-Mette pastilles
_ Ondersteuning waarderingstraject
brandweererfgoed d.m.v. spoedinventarisatie
_ Inventarisatie onroerend erfgoed historische
kerken: O.L.V.-over-de-Dijlekerk en O.L.V. van
Leliëndaalkerk
_ Inventarisatie Ommegangskostuums

Ambassadeurs
De Ambassadeurs van Museum Hof van Busleyden
vormen een geëngageerd netwerk van mensen die
financieel hun schouders zetten onder de museumwerking. Ze engageren zich voor een periode
van drie jaar. In 2019 kwamen de Ambassadeurs
voor het eerst samen tijdens het Ambassadeursontbijt in juni, dit keer naar aanleiding van de opening van Back to Black. Ze bezochten de nieuwe
museumruimte samen met Atelier Claudy Jongstra
en de curatoren. In 2019 telde het museum 5 ambassadeurs, in 2020 streven we naar een verdere
uitbouw van dit netwerk.

6| Ondersteuning

Regionale Beeldbank
In 2019 vonden opnieuw vele erfgoedverenigingen
en -organisaties, buurtcomités, mediabedrijven,
uitgeverijen, stedelijke diensten, wetenschappers
en auteurs de weg naar de site (24.616 bezoeken).
Ook naast de website zetten we de content van de
beeldbank op regelmatige basis extra in de kijker,
o.a. in de vaste rubriek ‘Vroeger en nu’ van het
stadsmagazine De Nieuwe Maan en communicatie
rond Soirée MuzE.

Het overleg met de vaste partnergemeenten werd
opnieuw geactiveerd. De verwachtingen naar de
komende jaren toe en de rollen van alle betrokkenen werden verfijnd. Tips en suggesties voor het
versterken van de participatie van verenigingen
(vooral Zemst en Bonheiden) en het publiek werden uitgewisseld. Ook de duurzame bewaring van
de oudere digitale beelden uit de beginperiode van
de beeldbank wordt onderzocht.

In het kader van de ondersteuning van de wijkgeschiedenisprojecten Battel in beeld en Leest
Geweest, waarvoor veel materiaal uit privécollecties digitaal bij elkaar werd gebracht, werd een
selectie materiaal in de beeldbank opgenomen.
Een samenwerking met ’t GROM is in voorbereiding.

De vraag naar digitale beelden voor hergebruik
blijft hoog. Op die manier konden veel kleine en
grotere projecten ondersteund worden (waaronder
de hierboven genoemde wijkgeschiedenisprojecten, publicaties, … ). In totaal leverde het Stadsarchief zo’n 730 beelden aan externen, voornamelijk kosteloos daar waar het kleinschalige en/of
non-profit activiteiten betrof, die zich situeerden
in de sectoren van het erfgoed, kunsten, monumentenzorg, heemkunde, wetenschap, enz. Ook in
Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Zemst
worden de beelden volop ingezet ter ondersteuning van diverse erfgoedwerkingen.

“Het valt op: in deze
tijden van smartphones
en moderne games
blijven oude reuzen jong
en oud toch boeien. Als
ik terugdenk aan het
gejuich en het gejoel,
kriig ik nog kippenvel.”
- Kevin Polfliet,
Reuzendrager

Sinte Mette
In 2019 verenigden we voor de tweede keer twee
Mechelse UNESCO erfgoedtradities: de kinderreuzen van Mechelen namen deel aan het
Sinte-Mette zingen. We ondersteunden ReuzenMechelen in de praktische uitvoer van de dag.
We zorgden voor de bestelling en verdeling van de
Sinte-Mettepastilles die aan de kinderen werden
uitgedeeld.

ReuzenMechelen
In 2019 ondersteunden we de uitbouw van de
nieuwe vereniging ReuzenMechelen. Gezien
Museum Hof van Busleyden instaat voor het behoud en beheer van de Reuzen delen we ook onze
expertise over dit domein met de vereniging. De
Reuzen kwamen maar liefst 9 naar buiten in 2019,
waaronder een bezoek aan een Mechelse school,
een optreden tijdens Erfgoeddag en het openingsfeest van de nieuwe Mechelse bibliotheek in
Mechelen.

Reus Janneke kreeg een vaste plek in de nieuwe
zaal ‘Mensen maken de stad’ in het museum.
In 2020 wordt er uitgekeken aan een nieuwe deelname aan Erfgoeddag ‘De Nacht’. Ook wordt er
bekeken of Arbeidszorg opnieuw ingeschakeld kan
worden voor het maken van transportjassen voor
de reuzen. Ten slotte word er gekeken of we de
stuurgroep bijeen te roepen om het reglement aan
te passen.

Dyna’mk
De partners uit de beide regio’s (Mechelen en
Kempens Karakter) wisselden in werkgroepen
informatie uit en zochten samen naar praktische
oplossingen die een antwoord kunnen bieden op
de reële problemen en behoeften van professionele en niet-professionele archiefbeheerders.
Museum Hof van Busleyden is initiatiefnemer van
de stuurgroep.

Er zijn drie werkgroepen:
_ Integratie archief van gemeente en OCMW
_ Gemeenschappelijke ontsluiting en digitalisering
in de regio
De algemene stuurgroep kwam 3 maal samen, op
1 april, 10 oktober en 12 december.

Pers

7| Zichtbaarheid

161 nieuwsberichten verschenen in 2019.
Meest populaire topics:
_ Tijdelijke tentoonstellingen
_ Bourgondisch Mechelen
_ Evenementen (Erfgoeddag, Museumnacht, ...)
_ Participatie (nieuwe verenigingenzaal, traject De
Grond Der Dingen)
_ Collectie (nieuwe aanwinsten)

17 artikels verschenen in de internationale pers:
o.m. Nederland (6), Spanje (2), Polen (1), Duitsland
(1), Frankrijk (3), Verenigd Koninkrijk (1), Oostenrijk
(2) en Rusland (1)

Campagnes en offline promotie
Er werden in 2019 drie grote campagnes gevoerd:
twee (inter)nationale campagnes voor Wij, Bourgondiërs en It almost seemed a lily Berlinde De
Bruckere en regionale campage met focus op
Mechelen voor The Neverending Park.

“ik was helemaal weg
van de verrassende
scenografie waarmee
een knappe selectie van
objecten de volle aandacht kreeg, de leesbare
zaalteksten en het slimme gebruik van multimedia. Een stadsmuseum
zoals het hoort!”
- Een Facebookfan
WEBSITE
Aantal sessies: 106.106 in 2019 vs 91.260 in 2018,
een stijging van 16,27%
Aantal gebruikers: 75.657 in 2019 vs 65.781 in
2018, een stijging van 15,01%
De grootste groep gebruikers komt nog steeds uit
België, met Nederland op een tweede plaats en de
Verenigde Staten op een derde plaats.
NIEUWSBRIEVEN
_ Maandelijkse algemeen nieuws (3.648 lezers –
meer dan een verdubbeling van vorig jaar)
_ Maandelijkse interne nieuwsbrief (nieuw in 2019)

Buiten de drie grote campagnes werden er nog
verschillende communicatiematerialen voor het
reguliere aanbod uitgewerkt:
_ Update van de algemene infobrochure voor het
museum in NL/FR/EN
_ Infobrochure voor het educatieve aanbod in NL
_ Infobrochure voor het schoolaanbod in NL
_ 3 x een programmabrochure voor Soirée MuzE in
NL
_ Infobrochure voor Vrienden en Ambassadeurs in
NL
_ Infobrochure over nocturnes en zaalverhuur in
NL
_ Brochure voor Back to Black (nieuwe museum
ruimte) in NL/FR/EN en een uitgebreide versie in
NL
_ Plattegrond voor het museum
_ Nieuwe banners voorzien aan de voorkant van
het museum en in de binnentuin.

Online promotie
_ 3 x per jaar educatiebrief (196)
_ 3 x per jaar Vriendennieuws (72)
_ 5 x per jaar Vrijwilligersnieuws (59)
_ Voor elke reeks een Soirée MuzE-mailing (1.096)
_ 2 x per jaar Scholen (2.467)
_ 3 x per jaar Ambassadeurs (5)
_ Voor elke expo: Groepen (4.528)
SOCIALE MEDIA
Facebook: 1.749 naar 2.372 volgers
Twitter: 533 naar 585 volgers
Instagram: 1.026 naar 1.433 volgers
YouTube: 17 naar 43 volgers
Linkedin: 36 naar 101 volgers

