
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
   

 
 
 

 
 
Op vrijdagavond 3 juni vond de officiële opening 
plaats van het Teseum, de schatkamer in de 
museumsite aan de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek van 
Tongeren. In een subliem historisch kader - de 
kapittelzaal, romaanse toren, klooster- en pandgang 
en kloostertuin - kun je de rijke collectie van de 
kerkschatten in een nieuwe setting bewonderen.  Het 
betreft één van de rijkste en oudste collecties van de 
Lage Landen. Uniek, want aantal voorwerpen die 
pronken op de Vlaamse topstukkenlijst. Zo zijn 
verschillende middeleeuwse muziekhandschriften 
opgenomen in deze lijst. Verscheidene reliekbeursjes 
en gewaden zijn genomineerd voor opname. De 
collectie omvat kunstobjecten van de 6de tot en met 
de 20ste eeuw. Vandaag staat deze kerkschat 
opgesteld in een volledig nieuw museaal kader. Niet 
alleen de objecten worden getoond, maar men vertelt 
er ook het boeiende verhaal achter. 
 
Patrick Dewael, burgemeester stad Tongeren: “Het Teseum heeft heel wat te bieden. 
Naast het Gallo-Romeins Museum, het Begijnhof (erkend door UNESCO) en de 
antiekmarkt hebben we er nu ongetwijfeld weer een topper bij in ons toeristisch aanbod. 
Met de komst van de nieuwe museumsite Teseum, in 2018 gevolgd door de 
archeologische site onder de basiliek, kan Tongeren zich straks nog meer profileren als 
stad van meerdaags toerisme. Het toeristisch potentieel van onze stad wordt op die 
manier alleszins vergroot.” 
 
Naam Teseum 
 
De naam Teseum is het resultaat van een publiekswedstrijd met 120 inzendingen. De 
naam is symbolisch en verwijst naar de T van Thesaurus (schatkamer, het 
weggelegde), naar Terra (grond, ondergrond) en Tongeren. Onder deze titel vallen de 
schatkamer en de archeologische site die in 2018 zal openen. Cultuurliefhebber Eric 
Jageneau uit Tongeren bedacht deze naam.  
 
Marc Hoogmartens, schepen van Toerisme: “Met het Teseum investeert het 
stadsbestuur met LSM (Limburg Sterk merk) en Erfgoed zo’n 6, 5 miljoen euro in het 
potentieel van de gotische Onze-Lieve-Vrouwebasiliek. De nieuwe museale presentatie 
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valoriseert de aanwezige kerkschat in een authentieke, toeristische toplocatie.  Een 
nieuw initiatief waarmee we Tongeren nadrukkelijker op de Euregionale toeristische 
kaart willen plaatsen. Zowel dag- als verblijfstoeristen zijn nu eenmaal tuk op een 
gevarieerd en kwalitatief aanbod dat we hiermee opnieuw verbreden.” 
 
 
Collectie 
 
De collectie  bevindt zich nog op de 
plaats waarvoor ze is gemaakt, nl de 
schatkamer. De objecten zijn m.a.w. 
niet uit hun context gerukt, zoals in 
andere musea, op tentoonstellingen, 
op het internet, ... Dat zorgt voor een 
aparte en unieke beleving. Het 
verhaal wordt op de letterlijke place to 
be verteld, op de plaats en in de 
context waar alles plaatsvond. 
 
Gerard Stassen, schepen van 
Erfgoed: “Ons erfgoed wordt, met de 
komst van het Teseum, op een beredeneerde en kwaliteitsvolle manier bewaard en 
ontsloten voor het grote publiek. Deze unieke kerkschat wordt in een modern museaal 
kader tentoongesteld. Alle objecten zijn zorgvuldig geconserveerd en gerestaureerd en 
verdienen hun plaats in dit nieuwe museum.” 
 
De moderne scenografie neemt de 
bezoeker mee voor een unieke 
museumbeleving doorheen de 
eeuwenoude kerkschat. In het hart 
van het museum vind je de 
historische schatkamer. Een 
toningsformulier uit 1516 (te 
vergelijken met een hedendaagse 
flyer) - vandaag bewaard in The 
British Library - toont de kerkschat uit 
1516 zoals toen publiekelijk getoond 
aan de gelovigen. Uniek aan dit 
gegeven is dat maar liefst 90% van de 
objecten die op het formulier afgebeeld staan nog steeds, 500 jaar later, in ons bezit 
zijn. 
 
Je bezoekt het museum met een multimediaguide (iPod) die je het verhaal vertelt van 
de Tongerse kerkschat. Hoe ze tot stand kwam, waaruit ze bestaat, hoe ze gebruikt 
wordt en wie ervoor zorgde. Je wordt ook meegezogen in het sterke muzikale karakter 
van de collectie. De middeleeuwse muziekhandschriften zijn tot leven gebracht dankzij 
de samenwerking met de Alamire Foundation, internationaal centrum voor de studie 
van de muziek in de Lage Landen. Het thematisch verhaal eindigt bij de 
Kroningsfeesten, enkele jaren geleden nog erkend als Vlaams Immaterieel Cultureel 
Erfgoed. Zo wordt de brug tussen verleden, heden en toekomst gelegd. Want binnen 



een maand zal Tongeren tienduizenden bezoekers ontvangen die naar onze stad 
komen voor deze Mariale processie. 
 
Na het museumbezoek kan je als bezoeker aangenaam vertoeven in de kloostertuin- en 
gang. 
 
Patrick Dewael: “We tonen niet alleen schitterende historische stukken, maar koppelen 
deze ook aan boeiende verhalen. Al die informatie wordt bovendien op een 
hedendaagse manier overgebracht d.m.v. een handige multimediaguide. Voor de 
jongeren hebben we het kinder- en jeugdparcours ‘Servaas’ ontwikkeld, aangepast aan 
hun leeftijd. Servaas, een ondeugende en nieuwsgierige misdienaar, neemt hen mee op 
schattentocht. Doorheen hun tocht door het museum krijgen ze allerlei opdrachten om 
de schatten te redden uit de brand. Kortom, het Teseum wordt een belevenis voor jong 
en oud!” 
 
 
Praktisch 
 
Teseum, Museumkwartier 2, 3700 Tongeren 
  
Het museum is open van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 17 uur en in het 
weekend,  
op feestdagen en schoolvakanties van 10 tot 18 uur.  
Toegangsprijzen: € 6 volwassenen - € 1 (6-26 jaar) - € 5 (voor groepen en 55+)  
 
Info: www.teseum.be 
 
Perscontact: Stefanie Sfingopoulos - Conservator Teseum  
stefanie.sfingopoulos@stadtongeren.be 
 
Foto’s : Stefan Matthijssens 
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