Persdossier.
Welkom in Museum Hof van Busleyden.
Treed binnen in dit groots en prachtig renaissance stadspaleis in Mechelen, de hoofdstad van de Bourgondische Nederlanden. Stap in de voetsporen van Hiëronymus van
Busleyden, Margareta Van Oostenrijk, Erasmus en Thomas More. Wissel ideeën uit en
sta stil bij een wereld in verandering, net als toen.
In de vijftiende en zestiende eeuw gaat de wereld open. Je voelt de sensatie van een
nieuwe tijd, de renaissance, waarin de mens centraal staat. Tijden waarin alles lijkt te
veranderen. Dit huis is vandaag opnieuw een plaats van ontmoeting en gesprekken, een
broedplaats van ideeën en een verzamelplek van kunst.
Beleef de verrassende Bourgondische geschiedenis en dring steeds dieper door in het
Hof van Busleyden, met zijn schatten en verhalen. Je ontdekt hoe Bourgondiërs naar
de stad keken, hoe ze met macht omgingen, en wat voor hen meesterschap en vakmanschap betekende. Je beweegt van levendige en drukke ruimtes naar meer private en
verstilde plekken. Je gaat mee op zoek naar de echte Margareta en staat oog in oog met
de intrigerende en kwetsbare Besloten Hofjes.
In dit museum blikken we terug op de glorieuze geschiedenis van de stad en kijken we
samen vooruit naar de toekomst. Reis heen en weer tussen toen en nu. Experimenteer
en treed in dialoog met het museum en zijn altijd wisselende collectie.
Het verhaal is nog lang niet af.

Het Hof van Busleyden door de eeuwen heen.
Aan het einde van de 15e eeuw volgt Frans van Busleyden, kamerheer en opvoeder van Filips de Schone, de jonge hertog naar Mechelen. Hij vestigt zich in een ruime woning in de Koestraat, de huidige
Frederik de Merodestraat. Wanneer Frans in 1502 overlijdt, komt dit eigendom in het bezit van zijn drie
broers: Valeriaan, Gielis en Hiëronymus.
In 1506, twee jaar na zijn benoeming tot lid van de Grote Raad, koopt Hiëronymus zijn broers uit. Hij
breidt het huis meteen ook uit en koopt bijna alle eigendommen in zijn naaste omgeving op, waarvan
hij het merendeel omtovert tot één enorme siertuin. Tot aan zijn overlijden in 1517 blijft Hiëronymus
zijn woning verfraaien: het Hof zal de volgende jaren blijven groeien in omvang.
In 1619 koopt architect en econoom Wenceslas Cobergher het paleis aan om er een Berg van
Barmhartigheid op te richten. In deze instelling kan je geld lenen tegen een lage rente, in ruil voor
onderpand. In 1914 legt een uitslaande brand – het gevolg van een hevige beschieting - het bijna
volledige complex in de as.
De wederopbouw in na-oorlogse context verloopt moeizaam, maar het stadsbestuur is vastbesloten
om het gebouw in al haar glorie te herstellen. In 1938 opent het Hof van Busleyden haar deuren als
stadsmuseum. Dat blijft het tot het weer tijd is voor een nieuwe restauratiefase in de geschiedenis van
het stadspaleis.
In 2010 gaat de verbouwing van start. De nieuwe ondergrondse ruimte doet vanaf 2012 dienst als tijdelijke tentoonstellingsruimte voor expo’s als Uw toren is niet af en Zot Geweld/Dwaze Maagd. In 2015
gaat de tweede restauratiefase van start waarin de rest van het interieur wordt aangepakt.
Dankzij de erkenning als hefboomproject van Toerisme Vlaanderen, kan het Hof van Busleyden terug
als Bourgondisch Stadspaleis ingericht worden. Vanaf 17 juni 2018 kan het publiek er weer terecht
voor een sterke vaste opstelling, tijdelijke tentoonstellingen en een groot aanbod aan activiteiten.

Highlights van het nieuwe museum.
De stad op haar mooist.
Blijde intredes van vorsten, processies van gelovigen, toneelwedstrijden, competities
van boogschutters... Het zijn in de 15de en 16de eeuw feestmomenten in de steden van
de Nederlanden. Stedelingen van verschillende rangen en standen nemen eraan deel.
Andere mensen, ook van buiten de stad, kijken toe.
Steden tonen zich die dagen op hun mooist. Gebouwen worden versierd en er verrijzen
tijdelijke constructies, zoals triomfbogen. De stad straalt eensgezindheid uit. De Bourgondische stad promoot zichzelf als een hechte gemeenschap, waar alle groepen en
standen toe behoren. De welvaart is er groot. De ongelijkheid ook.
Wie een vak uitoefent, sluit zich aan bij een beroepsvereniging: een gilde of ambacht.
Mechelen telt in de Bourgondische tijd veel verenigingen. Gilden en ambachten verdedigen de belangen van vaklui. In kerken komen religieuze broederschappen samen.
In schuttersgilden en rederijkerskamers doen mannen - en een zeldzame vrouw - aan
ontspanning en literatuur.
Laat je in de eerste ruimtes meevoeren door de muziek van het internationaal gerenommeerde muziekensemble Zefiro Torna.

Mensen maken de stad.
De zaal ‘De mensen maken de stad’ is de eerste ruimte van het museum waar bezoekers
de stad van vandaag ontmoeten. Mechelse organisaties en verenigingen krijgen er de
kans zichzelf aan het publiek te tonen. Zij representeren de hoeveelheid, de betrokkenheid en de diversiteit van het stedelijke leven vandaag. Drie gemeenschappen per jaar
krijgen een vaste plaats via een filmpresentatie en een selectie van objecten waarmee
ze zich voorstellen. Daarnaast wordt de zaal ingevuld met tijdelijke programmaties zoals
lezingen, verhalensessies of demonstraties.
Kantvereniging Etterjefke geeft de kunde en vaardigheden door om de typisch
Mechelse kant te klossen en bewaart zo een stukje Mechels erfgoed
Paul Contryn wordt als laatste telg van de poppenspelersfamilie Contryn door de
Mechelaars gekoesterd als poppenmaker
Welcome in Mechelen is een netwerk van geëngageerde Mechelaars die zich vrijwillig inzetten voor asielzoekers, (erkende) vluchtelingen en nieuwkomers in de stad

•
•
•

Innovatie door participatie
Dankzij de participatieve werkmethode, maakt het museum maximaal gebruik van de
kennis en ervaring van bezoekers en partners. Zij creëren nieuwe betekenis en brengen zuurstof binnen. Om die reden krijgen de particpatieve ruimtes ook een volwaardige plaats in het museumparcours, eerder dan in een afgesloten workshop- of gemeenschapsruimte. Zij maken deel uit van het volledige museumverhaal en vormen op
verschillende plaatsen een actuele tegenhanger van de historische zalen. Zo geven ze de
bezoeker de kans om bruggen te slaan tussen de Bourgondische periode en het heden.
Zo ontdekt de bezoeker hoe die periode doorleeft tot op vandaag.

HIGHLIGHT
Poupées de Malines/ Mechelse Popjes
•
•
•
•

•

Mechelen was een van de meeste productieve beeldsnijcentra van de Zuidelijke Nederlanden
begeerd exportproduct, op grote
schaal geproduceerd en verspreid over
de hele wereld
vanaf het midden van de vijftiende tot
het midden van de zestiende eeuw
geproduceerd uit notenhout
verbeelden meestal populaire
vrouwelijk heiligen met herkenbare
gelaatstrekken: een rond gezichtje met
een hoog voorhoofd, fijne pruilende
lipjes en kleine ogen
door klein formaat geschikt voor verschillend gebruik: alleenstaand beeld
of ingewerkt in een huisretabel

De kunst van de macht.
Hoe bouw je macht op? Met onderhandelingen, verdragen, diplomatie... Achter de
schermen. Maar ook door macht te tonen: in gebouwen, door je te laten zien, met symbolen, wapens en kunst. Met uitgekiende strategieën, zoals nuttige huwelijken. Met een
club waarvan de adellijke leden jou trouw zweren: de ridderorde van het Gulden Vlies.
Met oorlogen. Door centrale overheidsinstellingen op te richten, zoals de Grote Raad in
Mechelen.
Wie was Hiëronymus van Busleyden?
Hieronymus van Busleyden (ca. 1470-1517) behoort tot een oud en welgesteld geslacht
uit het Luxemburgse Bauschleiden. In 1504 wordt hij lid van de Grote Raad. Als gezant
van de jonge Karel V reist hij in 1517 naar Spanje om diens troonbestijging voor te bereiden, maar in Bordeaux overlijdt hij aan een longontsteking. Busleyden is begraven in
de Mechelse SintRomboutskathedraal. Met geld uit Busleydens nalatenschap sticht de
humanist Erasmus in Leuven het Drietalencollege.

HIGHLIGHT
Portret van Hiëronymus van Busleyden
Het museum is voortdurend in verandering.
Niet alleen tijdelijke tentoonstellingen zorgen
voor een wisselend aanbod, ook in de museumzalen zelf zijn er regelmatig nieuwe voorwerpen
te ontdekken. Dankzij bruiklenen uit binnen- en
buitenland kan het museum buigen op een rijke
en wisselende opstelling. Het schilderij met Hiëronymus van Busleyden is hier een voorbeeld
van. Het enige gekende portret van de man
naar wie het museum genoemd is, bevindt zich
in de Verenigde Staten in het Wadsworth Atheneum Museum of Art in Connecticut. Zij lenen
het portret vier maanden lang uit aan Museum
Hof van Busleyden. Hiëronymus zal dus zelf de
opening van ‘zijn’ museum kunnen meemaken!

De Grond der Dingen.
Wat als je elke Mechelaar één vierkante meter grond zou geven om zelf in te vullen?
De ruimte voor het project De Grond Der Dingen reflecteert over de positie van macht
en bezit van grond vandaag. Het wil de Mechelaar aanzetten tot het vormgeven van de
stad en betrokkenheid bij de stad stimuleren. De stad stelt die nu ter beschikking in 2021
volgt de realisatie. Het project overstijgt de stad ook, het geeft de niet-Mechelse bezoeker de kans te reflecteren op de inhoud van het museum en de verbondenheid met zijn
of haar eigen leefwereld.
De Grond der Dingen gaat de confrontatie aan door enerzijds het concept van ‘macht
voor enkelen’ op zijn kop te zetten: elke Mechelaar krijgt precies evenveel grond en dus
macht om zijn stad te verbeteren. Anderzijds is De Grond zelf een experiment, een poging om net als Thomas More utopische maatschappijbeelden te onderzoeken in het
dagelijks leveen, maar dan via concrete kleine stapjes: “meter per meter maken we Mechelen beter”.
De Grond der Dingen is een stadsproject dat verbindt en activeert. Het is een initiatief
van het Mechelse theaterhuis ARSENAAL/LAZARUS, samen met Museum Hof van Busleyden. Bekijk de voorstellen op grondderdingen.be

Het Museum voor kinderen.
Museum Hof van Busleyden heeft een ruim aanbod voor kinderen, scholen en gezinnen. Zo zijn er de jaarlijks terugkomende Museumkampen tijdens de schoolvakanties, de
Museumklassen voor scholen en het permante aanbod in het museum zelf.
Op zoek naar de gouden kubus
Gezinnen met kinderen kunnen op een speelse manier het museum ontdekken met een
op maat gemaakt familieparcours. Een routeplan met zestien scheurluikjes loodst de
jongste bezoekers doorheen alle kamers van het museum. Achter elk luik zit een opdracht of verwijzing naar een van de gouden kubussen die in de museumzalen staan
opgesteld. In de kamers waar geen kubus aanwezig is, zorgt een eenvoudige vraag of
opdracht voor de continuïteit in het parcours. Eindigen doen de kinderen op de zolder
waar ze het routeplan kunnen omvormen tot een eigen versie van een Besloten Hofje, dat
ze als aandenken mee naar huis nemen.

HIGHLIGHT
Margareta’s Buren
Een heerlijk hoorspel van Het Geluidshuis
Margareta van Oostenrijk en Hiëronymus van
Busleyden, de historische helden van dit vrolijke verhaal, nemen je mee naar het Bourgondisch Mechelen van de 16e eeuw.
Gratis te downloaden als smaakmaker voor je
bezoek of te beluisteren op de zolder.

Op zoek naar de echte Margareta.
Eind 1501 trouwt Margareta van Oostenrijk met Filibert Il van Savoye. Nog geen drie jaar
later sterft haar geliefde Filibert. Margareta wordt voor de tweede keer weduwe en zal
niet nog eens hertrouwen. Die status geeft haar meer vrijheid en ook macht.
Behalve van beeldende kunst houdt Margareta van Oostenrijk ook van literatuur en muziek. Ze legt in haar paleis in Mechelen een belangrijke bibliotheek aan. De Bourgondische tijd is een hoogtepunt in de polyfonie: muziek waarin meerdere stemmen één
melodie zingen. Margareta houdt van deze muziek, die aan haar hof vaak te horen is.
En Mechelen is een belangrijk muziekcentrum. De grote Petrus Alamire heeft er zijn
atelier. Duizendpoot Alamire is componist, diplomaat-spion en instrumentenhandelaar.
Polyfonisten uit de Nederlanden zijn over heel Europa bekend. Zoals Vlaamse vertolkers
en festivals van oude muziek in onze tijd een wereldreputatie hebben.

HIGHLIGHT
Mechels Koorboek
•
•
•
•

Uit het atelier van Petrus Alamire
(rond 1515)
Bedoeld als een prestigieus relatiegeschenk vanwege de Bourgondisch-Habsburgse dynastie
Jarenlang zorgvuldig bewaard in
het Mechelse Stadsarchief
Sinds 2007 erkend als topstuk,
gedigitaliseerd door de Alamire
Foundation

De Besloten Hofjes.
Mixed mediakunst. Assemblages in drie dimensies... Het zijn woorden uit onze tijd. Ze
passen perfect bij de intrigerende, kwetsbare en zeldzame kunstwerken die je hier ziet:
Besloten Hofjes, retabelkastjes die een soort paradijselijke tuin voorstellen. Margareta
van Oostenrijk bestelt in Gent zeker één exemplaar.
Deze Besloten Hofjes zijn vooral gemaakt in de jaren 1500-1550, voor de gasthuiszusters in Mechelen. Zij bewerken ze later zelf nog, eeuwenlang. De zusters bidden bij de
Hofjes. Ze mediteren bij deze wonderlijke kasten over Jezus’ lijden en dood, over heiligen
en hun martelingen, over Bijbelverhalen en pelgrimstochten. Namen van de maaksters
of makers kennen we amper. Hun kunst, een geduldig werk van hoofd en handen, koesteren wij in onze tijd weer met veel zorg.
Berlinde De Bruyckere
Net zoals in de zestiende eeuw, wil het Museum Hof van Busleyden opnieuw een plek zijn
voor ontmoeting en gesprekken, een broedplaats van ideeën en een verzamelplek van
kunst van vroeger en nu. Zo verwachten we vanaf 15 december een bijzondere solotentoonstelling van Berlinde De Bruyckere. Geïnspireerd door deze mixed media van eeuwen geleden, creërde de kunstenares een reeks installaties die vanaf december getoond
zullen worden in de ondergrondse expozaal. Een van haar werken is nu al te zien in het
museum, zij aan zij met de Besloten Hofjes.

Colofon
Het Museum Hof van Busleyden is een realisatie van Musea & Erfgoed Mechelen
in opdracht van het college van burgemeester en schepenen van de stad Mechelen
en het Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC),
met de steun van de Vlaamse overheid.

Partners
Directie vrije tijd

Heidi De Nijn

Structurele partners

Toerisme Vlaanderen; Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Overheid

Afdeling Cultureel Erfgoed

Anouk Stulens

Bruikleengevers

d’Arschot & Cie SA (Brussel); Maen Florin; Galerie Geukens en De Vil (Antwerpen);
Paul Gees; Jay Joplin, Modern Collection (London); Irène Laub Gallery (Elsene);
Koninklijke Bibliotheek van België (Brussel); Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
(Brussel); Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen; Koninklijke Musea voor
Schone Kunsten van België (Brussel); Hans Martens & Anneke Lippens; MAS (Antwerpen);
[Sofie Muller]; Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA); Museum PlantinMoretus/Prentenkabinet, Antwerpen — UNESCO Werelderfgoed; Museum voor Schone
Kunsten (Gent); Maria Roosen; Schepenhuis vzw (Mechelen); S.M.A.K. Stedelijk Museum
voor Actuele Kunst Gent; Stadsarchief Mechelen; STAM (Gent); Stichting De beata
vita (OLV-Waver); Universiteitsbibliotheek Gent; St-Joriskapel Alken; Studio Nick Ervinck;
Roeland Tweelinckx; Universiteitsarchief KU Leuven; Universiteitsbibliotheek Gent;
valerie_traan gallery (Antwerpen); Herman Van Ingelgem; Verzameling Dr. H. Joosen —
G. Van den Branden; Wadsworth Atheneum Museum of Art (Hartford, VS);
Willemen Groep; Zefiro Torna vzw

Restauratieteam Besloten Hofjes

Joke Vandermeersch en Hilde Weissenborn (coördinatie); Dahlia Mees,
Marjolijn Debulpaep en Caroline Meert (KIK-IRPA, schilderijen); Jean-Albert Glatigny
(hout en houten dragers); Anne-Sophie Augustyniak (polychromie); Sarah Benrubi (glas);
Joke Vandermeersch, Ann Lievens en Ingeborg Tamsin (textiel); Patrick Storme,
Derek Biront en Marjan Jacobs (metaal); Lieve Watteeuw (papier & perkament);
Justine Marchal (was)

Museumdirectie

Sigrid Bosmans & Anouk Stulens

Projectcoördinatie

Luc Verheyen

Onderzoek & collectie

Samuel Mareel, Hannah Iterbeke, Hadewijch Bal, Liesbeth De Ridder,
Paulien Föllings, Eva Van Hoye, Jeannine Van Roy, Elke Verhoeven

Publiekswerking & communicatie

Marijke Wienen, Michelle Coenen, Siel Meulendijks,
Arne Vandelanotte, Liesbeth Van Nerom, Sara Verhaert

Infrastructuur & logistiek

Bart Stroobants, Stefan Smet, Bert Vanderstappen

Zakelijke werking

Annelies Lieten, Veronique Oudewaal

Onthaal

Els Henderickx, Mieke Alen, Gerda De Becker,
Jan De Greef, Jozef De Wachter, Meryem Kucun, Manfred Meul,
Josephine Min, Erica Pelgrims, Serge Piessens, Carine Tonnoeyer,
Jenny Van Den Eynde, Leonsia Van Den Eynde, Maddy Van der Auwera,
Paul Van Velthoven, Sonja Vanderhaegen, Annie Wolfs,
Yildiz Yaramis, Yacob Younan

Museumgebouw
Ontwerp

David Driesen (dmvA architecten) & Hans Le Compte

Realisatie

Verstraete | Vanhecke

Bouwheer

AGB-MAC voor de stad Mechelen

Coördinatie

Bart Stroobants

Conservatie Ducci-plafonds

Altritempi & Studiebureau De Clercq

Art handling & kunsttransporten

Hizkia Van Kralingen, Aorta+, Etoile Mécanique

Verzekeringen

Ethias, IC Verzekeringen

Toegankelijkheidsadvies

Inter

Schenkers & sponsors

APB Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant — Provincie Antwerpen,
H.M. Duverger, Fonds Inbev-Baillet Latour — Koning Boudewijnstichting,
Fonds Quellenstede met Orde van den Prince Mechelen, Legaat François-Guillaume Royer,
Galerie Transit, Koninklijke Gidsenbond Mechelen, Legaat Joseph Jacobs en Josée Broos,
Bettina Leysen, Topstukkenraad van de Vlaamse overheid, Vrienden en ambassadeurs
van het Hof van Busleyden vzw & alle donateurs van het restauratietraject
van de Besloten Hofjes

Copyrights digitale beelden

Biblioteca Nacional de España, Cinematek, Musée de l’ Hôtel Dieu (Beaune),
Musée des Beaux Arts (Dijon), Royal Collection Trust (London), VRT-archief

Museale opstelling
Concept

Musea & Erfgoed Mechelen

Curatoren

Samuel Mareel & Sigrid Bosmans

Wetenschappelijk comité

Krista De Jonge, Dagmar Eichberger, Synthia Griffin,
Jelle Haemers, Elsje Janssen, Koenraad Jonckheere, Guido Marnef,
Hans Martens, Jan Papy, Manfred Sellink, Anne-Laure Van Bruaene,
Olga Van Oost & Lieve Watteeuw

Inhoudelijke partners

Alamire Foundation, ARSENAAL/LAZARUS, ARTECHNE-Technique
in the Arts 1500–1950, KU Leuven (Illuminare, Departement
Architectuur & Meaningful Interactions Lab — Mintlab),
Hans Martens (Academie Mechelen)

Bijkomende research

Piet Berghmans, Krista De Jonge, Veronique Lambert,
Helena ten Berge, Isabelle Vandenbroeke

Scenografisch concept

Christophe Gaeta i.s.m. Isabelle Vandenbroeke & Didier Geirnaert

Vormgeving

David Driesen (dmvA architecten) & Hans Le Compte

Realisatie

Potteau Labo i.s.m. Meyvaert Museum & Tempora
Aorta+, Bart Callebout, Etoile Mécanique,
ARSENAAL/LAZARUS i.s.m. Patrick Corillon

Museumverlichting

PRO FORMa Studio

Grafiek

Stijn Dams

Zeefdruk

Van Iwaarden Artwork, Wyber Zeefdruk

Signalisatie

Studio MDA (studie & ontwerp), Neopaul (realisatie)

Logo & huisstijl

De Barbaren

Publieksbemiddeling
Teksten en vertalingen

Patrick De Rynck, Linde De Vroey, Máire Ennis & Rory Watson,
Linguapolis, Tempora, Dirk Verbeeck & Wendy Abusabal

Multimedia & geluid

Create Multimedia (raakschermen);
Tempora (introfilm & video-installaties); Jan Weynants (museumfilms);
Joris Gijsen (reportages Hiëronymus van Busleyden);
Skullmapping (videomapping); Poppr (VR-installatie);
Alamire Foundation (opnames Mechels Koorboek);
Zefiro Torna — Jurgen De Bruyn & Bram Bosteels (geluidscomposities);
Patrick De Rynck, Lucas Derycke & Wederik De Backer (audiotours);
Het Geluidshuis (hoorspel Margareta’s Buren)

Gezinsparcours

Mooss (concept & ontwerp); Etoile Mécanique (realisatie)

Bezoekersgids

ZAP (ontwerp); Antilope De Bie (druk)

Met dank aan
Vrienden & Ambassadeurs van het Museum Hof van Busleyden en de vele vrijwilligers
Sven Cuyt, Antony Dauwe, Brecht Huyghebaert, Jan Malfliet, Daniel Taelman,
Jan Van Leeuw, Marc Verschueren en Tom Verschueren
Kris Hubaut; Ruben Van den Hove en Lukas Versteele; Bram Clinckemaillie, Domien Meire,
Tessa Mersy, Bart Vanderhaeghe, & de hele Potteau-ploeg; Christelle Verrue
& Gunnar Vander Hoeven; Tim De Bleser & Isabelle Vandenbroeke
Hans Achterhuis, Vanessa Bigonzi; Joke Bungeneers, Roel De Ceulaer & Stefaan Grieten;
Bart Callebout, Paul Contryn, Patrick Corillon, Philippe d’Arschot, Sigrid Damen
& Jurgen De Bruyn; Greet De Maeyer, José Tonnoeyr & Etterjefke vzw; Gina De Mey;
Freya Joukes & Sam Scheldeman; Bart Demuyt & Klaartje Proesmans; Dirk De Wachter;
Samira Essiaf; David Geerts & Marije Nouwen; Alicja Gescinska, Wim Hüsken,
Rebekka Koch, Fréderique Malbrancke & Bob Van Cleemputte, Luciana Mattiello,
Koen Mertens, Wim Nys, Tjhoi Ng Sauw; Bert Gabriëls & Welcome in Mechelen vzw;
Liam O Bradaigh, Ocular bvba, Jeroen Olyslaegers, Paul Ottenburgs, José Ponce de León,
Greg Pokusa; Willy Thomas, Sarah Eisa & iedereen bij Arsenaal/Lazarus; Bart Serneels,
Anne-Mie Van Kerckhove, Joke Vandermeersch, Tijl Wienen, Bram Wiercx
Jeroen Bryon (Tweeperenboom); Stijn D’Hondt & Peter Van de Sijpe (Heren Loebas);
Isabelle Lowyck & Robin Ibens (Shaved Monkey)
Peter De Wilde, Lisbeth Stalpaert, Ben De Vriendt, Hilde Thys, Jan Van Praet
& het hele team van Toerisme Vlaanderen
Wim Hüsken, Willy Van de Vijver, Dieter Viaene & alle collega’s van het Stadsarchief;
Bart Robberechts, Frank Kinnaer, Liesbeth Troubleyn & alle collega’s van de dienst
Archeologie; Marc Debatty, Sofie Stevens en alle collega’s van de dienst monumentenzorg;
Paul Boënne & alle collega’s van Toerisme Mechelen; Herwig De Lannoy, Anny Huyghe
& AGB MAC; Geert D’Hollander; Koert Hendrickx, Birgit Cauwenbergh & Linda Denteneer;
Lieve Jaspaert, Sébastien Walder & de collega’s van Marketing & Communicatie;
Peter Cokelaere; Pieter De Vries; Tom Lamberts; Marc Pollet, Brian Greven, Mathias
Janssens, Johan Vermuyten & de ICT-dienst; Marjoleine de Moor & de dienst Personeel.

We hebben geprobeerd alle voorschriften inzake copyright toe te passen
voor zover dat mogelijk was. Wie meent rechten te kunnen laten gelden wordt verzocht
zich tot het museum te wenden.
Om redenen van behoud & beheer van de eigen collectie en de bruiklenen wisselen we
regelmatig de tentoongestelde museumobjecten. Daarom kunnen we niet garanderen
dat het colofon altijd actueel is.

Praktische info.
Bezoekadres
Museum Hof van Busleyden
Sint-Janstraat 2A
2800 Mechelen
Tarieven
€ 11 standaard
€ 9 kortingstarief
€ 5: 12-26 jaar
€ 2: UiTPAS met kansentarief
Gratis- 12 jaar
Openingsuren
maandag: 10u - 17u
dinsdag: 10u - 17u
woensdag: gesloten
donderdag: 10u - 22u
vrijdag: 10u - 17u
zaterdag: 10u - 17u
zondag: 10u - 17u
Meer info
www.hofvanbusleyden.be
hvb@mechelen.be
015/29 40 30
Perscontact
Sara Verhaert | sara.verhaert@mechelen.be
T 015 29 40 35 | M 0477 444 047

