
Kaseeldomein ‘het Hamel’ te Lummen





De Stichting de MoVarts is een stichting van openbaar nut, met zetel
op het kasteeldomein het Hamel te Lummen.

Deze Stichting werd opgericht in 1997 na het overlijden van barones
Marie-Louise de MoFarts, die haar nalatenschap bij testament aan
de nieuwe Stichting overmaakte. Ook haar broer baron André de
MoFarts, de kasteelheer van het Hamel, wees bij zijn overlijden in
2004 zijn fortuin toe aan de Stichting om de kunstbeoefening en
het historisch onderzoek te stimuleren.

De Stichting heeft tot doel het culturele patrimonium dat haar door
haar stichters werd toevertrouwd te vrijwaren, verder uit te breiden
en toegankelijk te maken voor de gemeenschap.

Marie-Louise en André de MoFarts toonden zich zeer begaan met
het werk van talentvolle kunstenaars. Om hun nagedachtenis te be-
stendigen wil de Stichting regelmatig tentoonstellingen, concerten
en andere kunstmanifestaties in het Hamel of daarbuiten inrichten.

Evenveel belangstelling betoonden de baron en de barones voor
hun familiale wortels en voor de oorsprong van het kasteel. Hun

3



bibliotheek bevat een rijke verzameling archivalia, oude drukken en
moderne studies over genealogie, heraldiek en de geschiedenis van
adellijke families en hun kastelen. Deze documentatie vormt de ba-
sis voor de uitbouw van een documentatie- en onderzoekscentrum
over de geschiedenis van het kastelenpatrimonium en over de rol
van de adel in de Europese geschiedenis.

In haar korte geschiedenis kan de Stichting op een rijk gevuld pro-
gramma terugblikken: verschillende tentoonstellingen rond
Vlaamse kunstschilders, lessenreeksen over porselein en zilver,
expertisedagen voor antiek en curiosa, historische publicaties en
colloquia, milieustudies.

In de toekomst wil de Stichting het kasteeldomein het Hamel laten
uitgroeien tot een cultureel centrum van Europees niveau, dat zich
zal toeleggen op kunst en geschiedenis. De Stichting wordt een ont-
moetingplaats waar kunstenaars en historici van eigen bodem in
contact kunnen treden met gezaghebbende of beloftevolle buiten-
landse collega’s.

•

De leden van de Raad van Bestuur van de Stichting, die merendeels
tot de vriendenkring van baron André de MoFarts behoorden, heb-
ben zich omringd met een aantal deskundigen die in verschillende
stuugroepen werkzaam zijn. Deze commissies komen verderop nog
ter sprake.
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raad van bestuur

Voorzitter Prof. dr. Paul Janssens
Gewoon hoogleraar aan de Europese Hogeschool
Brussel (Associatie K.U. Leuven) en aan de K.U. Brussel
Voorzitter van de Belgische Raad van Adel

Vice-voorzitter Hubert Heymans
Stadsarcheoloog – Conservator Musea Maaseik

Afgevaardigd bestuurder Micheline Drion
Bestuurslid van de Association Royale Office Généalogique

et Héraldique de Belgique

Leden Renaud Gahide
Diensthoofd van de culturele uitgaven, beheerder van
het museum en het historisch archief van Dexia Bank,
Brussel

Rik Leppens
Kunstschilder, Genk
Directielid van het Kunstencentrum Magistershof,
Bokrijk/Meeuwen-Gruitrode

Myriam Lipkens
Coördinator cultuurcommunicatie van de stad Hasselt

Dr. Stijn Van de Perre
Wetenschappelijk medewerker aan de opleiding
Geschiedenis van de K.U. Brussel
Lector aan de Arteveldehogeschool Gent
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het hamel

Het kasteel en zijn bewoners

Het Hamelsgoet duikt voor het eerst in archiefdocumenten op in
1515. Van een kasteel is er dan nog geen sprake. Het landgoed wordt
omschreven als ‘een huys ende hoF, schuere, stallen metten landen,
weyden ende andere toebehoorten’. Tot laat in de 18de eeuw blijft
het domein in het bezit van notarissen, schepenen, rentmeesters en
andere aanzienlijke personen uit de omliggende steden, die het
pachthof verhuren. De aristocratiesering begint eerst in 1789, wan-
neer het eigendom door het echtpaar Van Henis-Briers als buiten-
verblijf wordt verworven. Hun dochter huwt met een Zerezo uit
Diest. Adèle Zerezo zal een generatie later met senator Van Willigen
huwen. Deze laat een plan opmaken voor de aanleg van het park. In
dezelfde periode wordt ook een kasteel gebouwd op kort afstand
van de oude woning, die tot koetshuis wordt omgebouwd. In 1947
wordt dit kasteel afgebroken. Jeanne Van Willigen, weduwe van ba-
ron Eugène de MoFarts en moeder van Marie-Louise en André, laat
in die jaren het huidige landhuis op de grondvesten van de oude wo-
ning optrekken.

Het park

Het park werd in de tweede helft van de 19de eeuw in een riante
landschappelijke stijl aangelegd. Het strekt zich uit over meer dan
21 hectaren. Naar de toen gangbare mode werden voornamelijk
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Noord-Amerikaanse boomsoorten aangeplant, waarvan het resul-
taat nu te bewonderen is. Na WO II werd het beschadigde park met
nieuwe eigentijdse bomen en sierstruiken aangevuld.

De oude toegangsweg naar het kasteel begint als een bochtige
afdaling tussen Californische dwergcipressen (Chamaecyparis) en
reuzenzilversparren (Abies alba) uit 1947. Verderop gaat hij over in
een prachtige lindendreef die naar de woning en de hoeve leidt. Aan
de overkant van de woning bevinden zich de moestuin (het oudst
bewaarde gedeelte van het kasteeldomein) en de boomgaard.

Markante landschapselementen zijn de grote vijver met eilandje en
een oude ijskelder, ingebed in een heuvel met tuinpaviljoen. Deze
ijskelder doet nu dienst als verblijfplaats voor vleermuizen.
Daarnaast zijn er nog de vele merkwaardige bomen. In totaal staan
er meer dan honderd soorten en variëteiten bomen en interessante
struiken in het park, zoals de moerascipres (Taxodium distichum), de
Douglasspar (Pseudotsuga menziesii), de robinia (Robinia pseudo-acacia),
de treurbeuk (Ulmus procera pendula), de Finse meelbes (Sorbus aria),
de tulpenboom (Liriodendron tulipifera) en een monumentale varen-
beuk (Fagus sylvatica asplenifolia) met een stamomtrek van 4,20 m.

De waarde van dit park werd geloofd bij een bezoek van de Belgische
dendrologische vereniging. Burggraaf Philippe de Spoelberch, voor-
zitter van deze vereniging, stelde toen een nota op dat inspirerend
werkt bij de restauratie van het park na een jarenlange verwaarlozing.
Hierbij wordt uitgegaan van het oorspronkelijk plan, dat op het ka-
daster te Hasselt bewaard wordt. De moestuin wordt eveneens her-
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aangelegd en er komt een circulatiezone voor het publiek, met
lanen, dreven en wandelpaden.

Het kasteeldomein bevindt zich in een landelijke omgeving, bij het
kruispunt van twee autosnelwegen. Vanuit Brussel, Antwerpen,
Luik, Aken of Maastricht kan de bezoeker het Hamel op minder dan
een uur bereiken. Het domein is niet vrij toegankelijk, maar door-
heen het jaar worden evenementen georganiseerd waarop binnen-
en buitenlandse gasten uit de verre of nabije omgeving welkom zijn.

Stuurgroep Park

De Stuurgroep adviseert de Stichting bij het opstellen van een be-
heersplan op langere termijn en volgt de uitvoering van de jaarlijkse
investeringsplannen op.

Samenstelling:

· Geert Coninx
(Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Bos & Groen)

· Micheline Drion
(Stichting de MoFarts), voorzitter Stuurgroep

· Peter Vanlommel
(Natuurpunt Limburg)

· Myriam Van Den Broeck
(Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Monumenten en Landschappen)

· Jelle Vennekens
(De Winning)
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kunst

Het Hamel mag niet het zoveelste museum van het land zijn. De
kunstcollecties zullen permanent voor iedereen in binnen- en bui-
tenland via de website opengesteld worden. In het park worden mu-
ziekconcerten en tijdelijke tentoonstellingen georganiseerd.
Buitenshuis is de Stichting actief als sponsor of mede-organisator
van kunstevenementen. Met de Maaseiker Musea bestaat er een
structurele band. En ieder jaar opnieuw reikt de Stichting een Inter-
nationale prijs voor Kunstcritici uit.

De kunstverzamelingen

De kunstcollectie wordt volgens wetenschappelijke normen ontslo-
ten met behulp van het ADLiB-programma, dat een gegevensuitwis-
seling met andere musea mogelijk maakt. Op die manier wordt ook
de plaatsing op de eigen website of de uitleen van stukken voor tij-
delijke of permanente tentoonstellingen vergemakkelijkt. 

De verzameling telt enkele mooie familieportretten, een reeks stille-
vens uit de 17de eeuw, houtsnijwerk en waardevolle tekeningen. Er
is ook porselein uit Meissen en Brusselse faience, gearmorieerde
borden van de Compagnie des Indes uit de 18de eeuw, Delftse
vazen, glazen in Boheems Kristal, zilver en graveerwerk.
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Culturele evenementen in het park

Liever dan een vaste collectie in een besloten ruimte op te stellen
opteert de Stichting voor het gebruik van het park als openlucht-
museum, dat voor tijdelijke tentoonstellingen van beeldende kunst
wordt opengesteld. De aanwezigheid in de Stuurgroep Kunst van
museumdirecteurs met een gevestigde internationale reputatie
opent gunstige perspectieven voor de organisatie van waardevolle
tentoonstellingen op het Hamel.

Daarnaast worden ook regelmatig vooraanstaande musici uitgeno-
digd om de melomanen op openluchtconcerten te vergasten.

Culturele activiteiten buitenshuis

Naast de organisatie van activiteiten op het Hamel zelf, wil de
Stichting ook deelnemen aan culturele evenementen buiten de
eigen muren. Dit kan de vorm aannemen van een participatie in
de organisatie van tijdelijke tentoonstellingen. Bij voorkeur wordt
echter uitgekeken naar mogelijkheden tot structurele samenwerking
met vaste partnerinstellingen. De eerste in de rij zijn de Musea
Maaseik, waarmee de Stichting nauwe banden onderhoudt.

Het Museactron te Maaseik kreeg in 2005 het aanbod om een 17de-
eeuws schilderij aan te kopen, dat de zeven werken van barmhartig-
heid voorstelt. De eigenaar had het schilderij bij Christie’s laten
schatten en daar werd geadviseerd om het paneel in zeven aparte de-
len te verkopen. Dank zij de financiële tussenkomst van de Stichting
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kon het Museactron dit kunstwerk van de ‘ondergang’ redden. Na
restauratie in een gerenommeerd atelier te Maastricht wordt het
schilderij in het Apotheekmuseum geplaatst. De Stichting steunt
overigens ook de restauratie van dit museum, dat de oudste private
apotheek van België is. Als blijk van waardering voor deze nauwe
samenwerking gaf de Stad Maaseik aan de nieuwe aula in de
minderbroedersklooster de naam ‘Aula de MoFarts’.
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De Internationale prijs ‘Kunst in de media’

Om een kwaliteitsvolle kunstkritiek voor een breed publiek aan te
moedigen bekroont de Stichting jaarlijks een bijdrage over beelden-
de kunst, dat in de media gepubliceerd werd. De prijs, ter waarde
van 4 2500, heeft een grensoverschrijdend karakter en omvat de
Benelux-landen, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.
Bij de beoordeling van de inzendingen beoordeelt de internationale
jury vooral het samengaan van een grondige informatie, een gemoti-
veerde kritische instelling, een toegankelijke stijl evenals de artistieke
en geografische relevantie van het onderwerp.

Stuurgroep Kunst

De Stuurgroep adviseert de Stichting bij het ontplooien van eigen
kunstactiviteiten en evalueert de voorstellen die aan de Stichting
worden voorgelegd.

Samenstelling:

· Joost De Geest
(ondervoorzitter van de Vlaamse museumvereniging), voorzitter Stuurgroep

· Michel Draguet
(directeur-generaal Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel)

· Renaud Gahide
(bestuurslid Stichting de MoFarts)

· Dr. Gérard A. Goodrow (directeur Art Cologne)
· Rik Leppens (bestuurslid Stichting de MoFarts)
· Menno Meewis (directeur Middelheimmuseum, Antwerpen)
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historisch onderzoek

De bibliotheek vormt de kern van de onderzoeksactiviteiten die de
Stichting wil stimuleren over de geschiedenis van adel en kastelen
op het lokale, nationale en internationale vlak. Lokaal gaat de aan-
dacht uit naar de families die het kasteeldomein bewoond hebben,
op nationaal vlak beijvert een stuurgroep zich met de studie van de
Belgische kasteeldomeinen, terwijl een breed synthesewerk over de
rol van de adel in de Europese geschiedenis door de organisatie van
internationale seminaries en colloquia wordt voorbereid. Ook de
heraldische prijs de MoFarts draagt bij tot de internationale uitstra-
ling van de Stichting. Om al deze activiteiten te ondersteunen kan
de Stichting rekenen op de medewerking van een jonge onderzoeker,
aan wie een (post)doctorale beurs wordt toegekend.

Een virtuele bibliotheek

De bibliotheek bevat, behalve moderne boeken, waardevolle manu-
scripten en oude drukken over adelsgeschiedenis (genealogische en
heraldische naslagwerken, kasteelboeken, prenten en historische
kaarten). Deze rijke collectie werd vooreerst ontsloten. De Stichting
streeft er nu naar om samen met andere gespecialiseerde bibliothe-
ken een gemeenschappelijke catalogus op Internet te plaatsen. De
eigen collectie telt ongeveer 3.500 titels en wordt regelmatig aange-
vuld.
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Het is echter niet de bedoeling om van het Hamel een openbare
bibliotheek te maken. De Stichting opteert integendeel voor de uit-
bouw van een druk bezochte virtuele bibliotheek, die waardevolle en
moeilijk toegankelijke documenten voor iedereen in binnen- en bui-
tenland beschikbaar wil stellen. Van oude drukken, zoals Les délices
du pays de Liège van de Saumery, krijgen de lezers in de meeste bi-
bliotheken alleen recente herdrukken van bedenkelijke kwaliteit te
zien. Waarom zouden de kostbare gravures uit dit werk niet in een
hoogwaardige resolutie op Internet geplaatst worden? Hier heeft de
Stichting een zending te vervullen om waardevolle originele docu-
menten van genealogische, heraldische en historische aard voor een
breder publiek toegankelijk te maken. Zeldzame en moeilijk raad-
pleegbare werken zullen gescand worden en op de website toeganke-
lijk worden gesteld. Belangstellenden kunnen op afspraak de origi-
nele documenten op het kasteel komen inkijken.
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Het geslacht de MoVarts en het Hamel

Sinds verschillende jaren wordt op het Hamel en in de Limburgse
archieven onderzoek verricht naar de geschiedenis van het geslacht
de MoFarts en aanverwante families.
Dit leidde tot enkele publicaties:

· A. de MoFarts en R. Nijssen, Kasteel het Hamel in Lummen,
Lummen 2003.
Deze bondige studie schetst een algemeen overzicht van de evolu-
tie van het domein en van de families die op het kasteeldomein
woonden. De originele familieportretten, die in dit boek zijn opge-
nomen, berusten op het Hamel.

· R. Nijssen en R. Van Laere, Kastelen op papier. Aquarellen van
Limburgse kastelen uit de eerste helft van de negentiende eeuw, Wijer
2005.
Deze waardevolle originele tekeningen zijn eigendom van de
Stichting.

De Stuurgroep Kasteeldomeinen

In de schoot van de Stichting werd een stuurgroep opgericht om de
studie van de Belgische kasteeldomeinen en hun evolutie aan te
moedigen. Het thema omvat zowel de architectuur en het interieur
van het kasteel zelf, als de bijgebouwen, de tuinen en het park. Deze
stuurgroep begeleidt de uitbouw op de website van de Stichting van
een algemene inventarisatie van alle bestaande en verdwenen kaste-
len in België. Centraal hierbij staan de iconografische gegevens:
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oude gravures, postkaarten uit de Belle Epoque en recentere foto’s
moeten een beeld geven van de architecturale evolutie van park en
kasteel.

Daarnaast wil de Stuurgroep ook de publicatie van studies over af-
zonderlijke kastelen in boekvorm en/of digitaal aanmoedigen.
Hiertoe zal een wedstrijd worden uitgeschreven, die zich zowel tot
universitair geschoolde onderzoekers als tot liefhebbers richt.

Ook bij de uitbouw van de website streeft de Stuurgroep naar sa-
menwerking met alle verenigingen die zich met familiegeschiedenis
inlaten, niet in het minst met lokale geschiedkundige en heemkun-
dige kringen uit het hele land. Hun medewerking zou de aanleg mo-
gelijk maken van een uitzonderlijke digitale collectie afbeeldingen
van kastelen, obiits, grafzerken en andere objecten die met adellijke
familiegeschiedenis te maken hebben.

De Internationale heraldische Prijs Baron André de MoVarts

Om de beoefening van de heraldische kunst in België te bevorderen
en toepassingen van deze kunstvorm aan te moedigen, had baron
André de MoFarts in 1992 een driejaarlijkse prijs gesticht ter bekro-
ning van een kunstenaar die zich op dit domein onderscheidt.
De Stichting heeft beslist om deze prijs vanaf 2006 verder uit te rei-
ken in het kader van de Internationale Congressen voor Genealogie
en Heraldiek.

De laureaat ontvangt een gedenkpenning en een bedrag van 4 5.000.
De kandidaten leggen een dossier voor dat, naast een keuze uit eigen
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werk, een nieuw ontwerp bevat rond een door een internationale
jury voorgesteld heraldisch object. De door de jury opgelegde werken
worden eigendom van de Stichting en kunnen het voorwerp uitmaken
van een tentoonstelling.

Internationale seminaries en colloquia

De internationale uitstraling van de Stichting wordt nog bevestigd
door de organisatie van wetenschappelijke bijeenkomsten, waarop
vooraanstaande binnen- en buitenlandse deskundigen uitgenodigd
worden. In 2006 vond een eerste internationaal colloquium plaats
op de Koninklijke Academie te Brussel. De komende jaren worden
seminaries gepland als voorbereiding op de publicatie van een
groots opgezet synthesewerk over de rol van de adel in de Europese
geschiedenis vanaf de Middeleeuwen.
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Samenstelling van de Stuurgroep:

· Chris De Maegd
(Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Monumenten en Landschappen),
secretaris Stuurgroep

· Koen De Vlieger-De Wilde (Kasteel van Hingene)
· Cécile Douxchamps-Lefèvre (Archives de l’Etat à Namur)
· Nathalie de Harlez de Deulin

(Faculté universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux)
· Paul Janssens (Stichting de MoFarts), voorzitter Stuurgroep
· W.E.S.L. Keijser-Schuurman (Rijksarchief in Limburg, Maastricht)
· Dieter Nuytten

(Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Monumenten en Landschappen)
· Herman Van den Bossche

(Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed)
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