
 
  
PERSBERICHT: Goed rapport en méér subsidies voor Jenevermuseum en 
Modemuseum Hasselt 
  

Het Jenevermuseum en Modemuseum Hasselt krijgen van Vlaams minister van 

Cultuur Sven Gatz een (zeer) goede beoordeling. Hij zal de komende jaren de musea 

sterk ondersteunen met werkingssubsidies, voor de realisatie van hun doelstellingen 

tegen 2023. Na het indienen van een beleidsplan begin 2018 werden beide musea 

doorgelicht. Het Jenevermuseum behaalde voor zowat alle criteria de maximale 

beoordeling en krijgt jaarlijks 190.000 euro, een verhoging met maar liefst 90 %. Het 

Jenevermuseum behoort tot de top drie van best beoordeelde regionale musea in 

Vlaanderen (naast Texture in Kortrijk en Koers in Roeselare). Modemuseum Hasselt 

werkt sterk verder aan ambitieuze doelstellingen en krijgt daarvoor jaarlijks 155.000 

euro, een verhoging met 55%.  

  

Burgemeester Nadja Vananroye en schepen van cultuur Karolien Mondelaers zijn 

zeer tevreden. ‘De indeling op regionaal niveau voor beide musea geeft ons als stad 

nog meer vertrouwen om vol enthousiasme met het hele team de volgende 

beleidsperiode in te zetten. Zowel het Jenevermuseum, het Modemuseum als Het 

Stadsmus zijn gevestigde waarden in het cultuuraanbod van Hasselt: ze krijgen elk 

jaar tienduizenden bezoekers over de vloer. Daar hoeft het echter niet te stoppen. 

Want ook dat heeft Hasselt: ambitie op vlak van toerisme en cultuur. Onze musea 

staan bekend om hun gastvrijheid, de kwaliteit doorheen heel de werking en de 

interactie met het publiek zowel in de aanloop naar als tijdens expo’s. Maar dat wil 

niet zeggen dat we de blik niet mogen verruimen en geen nieuwe doelen mogen 

stellen. Want musea die bezoekers kunnen lokken, verbazen én liefst nog eens doen 

terugkomen hebben een impact op heel onze stad.' 

  

Jenevermuseum, een uitstekend regionaal museum 

  

Het Jenevermuseum haalt vlot de ondergrens voor een indeling op het regionale 

niveau. Het museum heeft een afgelijnde collectie, een actief netwerk en een goed 

publieksbereik. Directeur Davy Jacobs: ‘Het is natuurlijk heel aangenaam dat men bij 

de beoordeling onze sterke basis en het dynamische team opmerkt. De laatste jaren 

werkten we hard aan een nieuwe permanente presentatie, aan een inhaalbeweging 

op het vlak van preventieve conservatie van onze collectie en aan een participatieve 

werking met diverse cultureel-erfgoedgemeenschappen. En ook in de toekomst 

willen we verder inzetten op die – volgens de commissie weloverwogen – 

strategische keuzes. We willen een belevingsmuseum zijn en blijven voor zoveel 

mogelijk gebruikers, zowel binnen onze museummuren als daarbuiten. De jaarlijkse 

werkingssubsidies zullen dus zeer zinvol worden besteed.’ 



  

Het Jenevermuseum blijft zich in de volgende beleidsperiode bij uitstek profileren als 

een belevingsmuseum en expertisecentrum. ‘Daar willen we extra op inzetten, door 

in de stokerij het belevingsgehalte te verhogen wanneer onze museumstoker niet 

aan het werk is, maar ook door de collectie verder uit te breiden en deze letterlijk ter 

beschikking te stellen van zoveel mogelijk gebruikers. O.a. voor hogeschool- en 

universiteitsstudenten, maar evenzeer gaan we een pool van vrijwilligers oprichten 

die met kennis van zaken oude productieapparaten restaureren en weer operationeel 

maken. Zo brengen we het jenevererfgoed letterlijk weer tot leven’, zegt Karolien 

Mondelaers, schepen van cultuur. ‘Maar we willen al die kennis en info ook buiten de 

muren van het museum brengen. Door bijvoorbeeld expo’s op andere locaties binnen 

of buiten de stad te organiseren of samenwerkingen aan te gaan met bijvoorbeeld 

hotelscholen en jeneverproducenten. Het meermaals uitvoeren van een 

gebruikersonderzoek –een groot publieksonderzoek om de paar jaar en een 

permanente tevredenheidsmeting bij bezoekers- moet het museum dynamisch en 

actueel houden.’ 

  

Modemuseum Hasselt legt de lat hoog 

  

Modemuseum Hasselt wordt ook ondersteund in zijn ambitieuze doelstellingen. Het 

grote publiek kent het museum al een aantal jaar dankzij zijn sterke tentoonstellingen 

rond westerse mode uit heden en verleden. Maar in de museumsector heeft het 

museum de afgelopen jaren ook mooie resultaten geboekt op vlak van onderzoek en 

digitale ontsluiting van de collectie. Deze zijn volgens de commissie inspirerend en 

een voorbeeld voor de sector. Het museum is er intussen meer dan voldoende in 

geslaagd zich als een volwaardige cultureel-erfgoedorganisatie op de kaart te zetten, 

met een helder afgebakende en relevante collectie en een kwaliteitsvolle uitvoering 

van de functies. 

‘Onze publieks- en museumwerking beantwoorden ruimschoots aan de criteria voor 

een indeling op regionaal niveau,’ zegt directeur Karolien De Clippel. ‘De commissie 

is zich bewust van het hoge ambitieniveau van Modemuseum Hasselt in verhouding 

tot het beschikbare personeel en middelen en wil het museum ondersteunen om die 

ambities waar te maken de komende beleidsperiode.’ In die periode zal ook de 

samenwerking met Modemuseum Antwerpen verfijnd worden, zodat beide musea 

elkaar in de toekomst nog meer kunnen versterken.’ 

  

Het Modemuseum richt de blik volop op de toekomst. Vanuit zijn ambitie om zo veel 

mogelijk mensen te begeesteren voor mode, zet MMH in op innovatie. Zo moeten 

relevante samenwerkingen, zoals met de recent opgestarte mode-incubator MIA-H 

aan de Kanaalkom, de actuele betekenis van het mode-erfgoed belichten. Maar deze 

zin voor vernieuwing gaat nog veel verder en strekt zich uit over de gehele werking. 

Zo zal onderzocht worden hoe we een permanente collectiepresentatie kunnen 

garanderen en hoe we de omvangrijke digitale collectie zo duurzaam mogelijk 

kunnen bewaren en ontsluiten. Verder wil het museum beklijvende tentoonstellingen 

neerzetten die zich onderscheiden door experimentele presentatievormen en door 

unieke samenwerkingen met prominente figuren uit de modewereld. Willen we die 



plannen realiseren, dan is er nood aan extra ruimte. Daarom wordt de zoektocht naar 

een nieuwe locatie verdergezet. 

  

Jenevermuseum en Modemuseum Hasselt werken samen met het stedelijke 

museum Het Stadsmus onder de noemer Musea Hasselt, dat ingedeeld is op lokaal 

niveau. Diensthoofd van Musea Hasselt Ann Vandeput is zeer tevreden: ‘Zowel de 

goede scores als de aandachtspunten zijn goed ingeschat door de 

beoordelingscommissie. We ambieerden een regionale indeling voor het 

Modemuseum en het Jenevermuseum en de bevestiging is dan ook de kroon op het 

werk. De jarenlange, consequent volgehouden inspanningen van het stadsbestuur, 

de medewerkers en de vrienden van de musea hebben duidelijk hun vruchten 

afgeworpen.’ 
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