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Het is telkens weer een plezier als 
er al weer eens een stukje infor-
matie uit het niets opduikt.  
Zo kon de secretaris dank zij de 
leden Michel en Rita een blik wer-
pen in het boekje hier naast afge-
beeld. Het betreft een verslag in 
boekvorm van de “Handelskamer 
van Limburg van het jaar 1923. 
Elke industriële activiteit die in de 
provincie actief was werd onder 
de loep genomen. Dus ook de Keramiek… Zo kan je op pagina 27 
de volgende tekst lezen:  
“De fabriek van decoratieve ceramieken te Hasselt bezigt een hon-
dertal werklieden en levert vooral op dit oogenblik, ongeveer een 
hondertal ton per maand bekleedingen en beschotten in geëmail-
leerde produkten voor stortbaden, daarbij ook gevelstenen in geë-
mailleerd ceramiek. 
De gestelde prijzen zijn 3,5 tot 3,6 maal hoger dan die van 1914. De 
fabricatie ondervindt veel hinder wegens de duurte der steenko-
len.. Zij ondergaat de mededinging der soortgelijke Duitsche pro-
dukten dewelke ondanks alles nog gemakkelijk België binnenko-
men. Met den uitvoer, vooral naar Frankrijk, gaat het tamelijk wel. 
De achturenwet is rampspoedig voor den goeden gang der zaken. 
De fabriek in Hasselt bevindt zich stoffelijker wijze in de onmogelijk-
heid hare mecanische voortbrengstmiddelen uit te breiden en kan 
er bijgevolg niet toe komen al de bestellingen uit te voeren. Ook 
werden er reeds verscheidene te niet gedaan wegens uitstel in de 
levering. 
Deze fabriek vraagt eveneens de verbetering der achturen wet, de 
afdoende bescherming der nationale nijverheden tegen de con-
currentie der uitheemse producten , vooral deze die uit Duitschland 
komen, zoo mogelijk, minder drukkende rechten bij den invoer in 
Frankrijk. 
Zij wenscht ook levendig, evenals al de nijveraars en handelaars in 
Limburg, gemakkelijker en snellere verbindingen per spoor met de 
groote steden des lands, namelijk Brussel, Luik, Antwerpen enz.”  
Deze tekst levert toch wat interessante inzichten op. Blijkbaar werd 
dit rapport slechts om de 10 jaar uitgebracht want men verwijst 
naar de prijzen uit 1914. De inflatie moet enorm geweest zijn gezien 
op amper 9 jaar de prijzen 3,5 keer verhoogden. Ook de verwijzing 
naar de uitvoer naar Frankrijk is interessant. Buiten de vermelding 
van leveringen in de sanitaircatalogus is dit een tweede concrete 
bevestiging van de export naar Frankrijk. En voor het overige is er 
sinds die tijd niet veel veranderd… de acht uren week is niet naar 
de zin van het patronaat, de brandstofprijzen (kolen) en de invoer-
rechten zijn te hoog en de concurrentie is moordend...Waar heb-
ben we dat nog gehoord? 
 
Patrick Thijs                                                     
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AL jaren stellen de verzamelaars zich de vraag waarom in de cata-
logus “sanitair aardewerk” er vermelding gemaakt wordt van een 
diplome d’honneur die de fabriek in 1904 te SPA zou ontvangen 
hebben. We konden er niet aan uit want er was geen spoor van 
een tentoonstelling in SPA in dat jaar te vinden. Met het internet is 
het opzoekwerk veel makkelijker geworden. Als je de juiste zoekter-
men ingeeft heb  je in een mum van tijd duizenden antwoorden op 
je vraag. Zo ging het ook met de zoekterm “SPA 1904”. Al gauw le-
verde dit als resultaat de affiche hier naast op.  
Hier op kan je zien dat er wel degelijk een tentoonstelling in 1904 in 
Spa doorging nl. L’exposition des Sports die van juli tot oktober liep. 
Men maakt melding van “des nombreuses fêtes sportives (talrijke 
sportfeesten) en natuurlijk “Eaux Minérales Ferrugineu-
ses” (ijzerhoudend mineraalwater). Ook het “Superbe Casino” kreeg 
wat aandacht. Rechts onder kan je eveneens ontdekken dat de 
wereldtentoonstelling van Luik 1905 vermeld wordt. Deze tentoon-
stelling bleek eigenlijk een aanloop te zijn naar die van Luik het jaar 
daarop. Men kan dan ook gerust de hypothese vooropstellen dat 
Hasselt aan die sporttentoonstelling heeft deelgenomen om er hun 
sanitaire keramiek te slijten en misschien werden toen ook wel de 
contracten gesloten voor de leveringen voor de baden? 
 
P.T. 

KENMERKEN: 
 
Maten:      H = 53   cm 
                  B = 21,5 cm 
                  D = 24   cm 
Nummer:  125  ingestanst 
 
Andere:    Ingekrast de  
                  letters “JCR” 
                  cijfers 10 zwart 
Kleuren:    Azuurblauw 
Bodem:     geglazuurd 
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Beste Vrienden,Beste Vrienden,Beste Vrienden,   
   
Ook al is de “Ravissant” tentooOok al is de “Ravissant” tentooOok al is de “Ravissant” tentoon-n-n-
stelling al meer dan een jaar stelling al meer dan een jaar stelling al meer dan een jaar 
voovoovoorrrbij toch blijft dit voor sommbij toch blijft dit voor sommbij toch blijft dit voor sommi-i-i-
gen onder ons  een constante igen onder ons  een constante igen onder ons  een constante in-n-n-
spiratie om de Hasseltse Kerspiratie om de Hasseltse Kerspiratie om de Hasseltse Kera-a-a-
miektegels verder te ontdekken. miektegels verder te ontdekken. miektegels verder te ontdekken. 
In deze nieuwsbrief bekijken we In deze nieuwsbrief bekijken we In deze nieuwsbrief bekijken we 
nog wat interessante vondsten nog wat interessante vondsten nog wat interessante vondsten 
die enkele leden deden toen ze die enkele leden deden toen ze die enkele leden deden toen ze 
in juli verkoeling zochten aan de in juli verkoeling zochten aan de in juli verkoeling zochten aan de 
kust. De lokale bevolking aldaar kust. De lokale bevolking aldaar kust. De lokale bevolking aldaar 
wordt zich meer en meer bewust wordt zich meer en meer bewust wordt zich meer en meer bewust 
van het belang van het patrimvan het belang van het patrimvan het belang van het patrimo-o-o-
nnniiium dat hun steden rijk zijn. We um dat hun steden rijk zijn. We um dat hun steden rijk zijn. We 
nemen een interessant initiatief nemen een interessant initiatief nemen een interessant initiatief 
rond het behoud van dit erfgoed  rond het behoud van dit erfgoed  rond het behoud van dit erfgoed  
onder de loep. onder de loep. onder de loep.    
Op het vlak vaOp het vlak vaOp het vlak van de sierkeramiek n de sierkeramiek n de sierkeramiek 
zijn er ook nog interessante onzijn er ook nog interessante onzijn er ook nog interessante ont-t-t-
dekkingen gedaan en we doen dekkingen gedaan en we doen dekkingen gedaan en we doen 
ze hier graag uit de doeken.ze hier graag uit de doeken.ze hier graag uit de doeken.   
Tenslotte melden we u onze deeTenslotte melden we u onze deeTenslotte melden we u onze deel-l-l-
name aan de Cultuurbeurs name aan de Cultuurbeurs name aan de Cultuurbeurs 
evenals onze deelname aan de evenals onze deelname aan de evenals onze deelname aan de 
Open Monumenten Dag waaOpen Monumenten Dag waaOpen Monumenten Dag waar-r-r-
voor we de folder “Hasseltse tvoor we de folder “Hasseltse tvoor we de folder “Hasseltse te-e-e-
gegegelllwandeling lieten herdrukken.wandeling lieten herdrukken.wandeling lieten herdrukken.   
Zo zie je maar dat ondanks de Zo zie je maar dat ondanks de Zo zie je maar dat ondanks de 
hhhoooge temperaturen er toch nog ge temperaturen er toch nog ge temperaturen er toch nog 
serieus gewerkt werd om toch serieus gewerkt werd om toch serieus gewerkt werd om toch 
maar weer op tijd bij de drukker maar weer op tijd bij de drukker maar weer op tijd bij de drukker 
te geraken zodat het “keramiek te geraken zodat het “keramiek te geraken zodat het “keramiek 
nieuws”nieuws”nieuws”  op het voorziene tijdstip   op het voorziene tijdstip   op het voorziene tijdstip 
in uw brievenbus beland.in uw brievenbus beland.in uw brievenbus beland.   
We wensen u veel leesplezier.We wensen u veel leesplezier.We wensen u veel leesplezier.   
   
Voor het bestuur, Voor het bestuur, Voor het bestuur,    
Willy Liesens,Willy Liesens,Willy Liesens,   
VoorzitterVoorzitterVoorzitter 

H et is een primeur voor ons allen want penningmeester Ronny 
toont hier voor de eerste maal een aanwinst en het blijkt ook een 
schot in de roos want is een tot nu toe onbekend model. 
Er zijn nog enkele andere merkwaardigheden nl. een gat in de bo-
dem dat duidelijk meegegoten werd (de randen zijn immers mee-
geglazuurd). We weten wel intussen waarom die gaten dienden 
want een bij een recente vondst bleek dat de Hasseltse vazen   
ook gebruikt werden als corpus voor schemerlampen. Het gat was 
nodig om enerzijds het elektriciteitssnoer naar buiten te brengen 
maar ook om de armatuur voor de kap en de kop met lampenfit-
tingen langs onderen te kunnen vastzetten.  Ook de initialen JCR 
zijn vrij zeldzaam. Het is dan ook ondanks de vrij zware beschadi-
gingen aan hals en bloemen toch een zeer interessante vondst.   



Nieuwsbrief v.z.w. Verzamelaars Unie Hasselts Keramiek © 08 - 2006                                                                                                                     P: 3/4 Nieuwsbrief v.z.w. Verzamelaars Unie Hasselts Keramiek © 08 - 2006                                                                                                                     P: 2/4 

Bezocht: 
Traditioneel zijn de zomermaanden deze van korte of lange vakanties en voor sommigen onder ons is dat 
meestal om niet te zeggen altijd aan de Belgische kust. Sinds de voorbereidingen voor “Ravissant hebben de-
ze adempauzes een extra dimensie gekregen. Telkens als je er komt let je op het architecturaal erfgoed. Welk 
gebouw hebben we nog niet gezien, welk gebouw is in tussentijd alweer verdwenen…  Ook onze activiteiten-
kalender voorzag om eindelijk eens samen die tegelwandeling in Blankenberge te gaan doen en dan liefst 
nog met Mario Baeck zodat we er nog iets bij zouden opsteken. Ongeacht het beperkt aantal deelnemers 
werd het toch weer een aangename dag. En ja we hebben er iets van opgestoken. Niet alleen hebben we 
nog een paar panden gezien die we tot op heden nog niet ontdekt hadden maar Mario vertelde ook een 
aantal interessante détails en soms werd er open gediscussieerd of de tegels nu wel of niet in Hasselt gemaakt 
werden. Al bij al een leerrijke ervaring die we in de namiddag met een bezoek aan de tegeltentoonstelling in 
Torhout afgerond hebben. Een aantal van die (her)ontdekkingen willen we u hier graag tonen .  

 

 
 
 

                                          
We hameren er steeds maar weer op dat er iets moet gedaan worden om dit erfgoed te vrijwaren. Mario 
gaf ons het goede nieuws dat in Blankenberge toch al een 80 tal panden een zekere bescherming genie-
ten. Bij het maken van onderstaande foto waren we dan ook blij verrast toen we bij uitvergroting de affiche  
ontdekten die er naast staat afgebeeld. Het was blijkbaar een oproep aan de Oostendenaars om zorgvul-
diger met hun architecturaal erfgoed om te springen. Terug thuis gekomen zijn we met de informatie op de 

affiche aan de slag gegaan en heb-
ben we de weblog kunnen vinden van 
de drukkingsgroep die hier achter 
schuil gaat. Deze vereniging ontplooit 
regelmatig activiteiten om zowel het 
erfgoed onder de aandacht te bren-
gen en zeker om bij dreigende sloop te 
manifesteren en het gemeentebestuur 
voor haar verantwoordelijkheid te stel-
len. Kortom een lovenswaardig initia-
tief!.  
Ga zelf eens kijken op: 
Http://dementoostende.blogspot.com 
 

Een detail dat we bij een 
vorig bezoek over het 
hoofd zagen. Het huis staat 
van boven tot onder vol 
met Hasseltse tegels dus 
kunnen we er van uit gaan 
dat ook deze sierplaquette 
in Hasselt gemaakt werd. 

Het Hotel Leopold II is ook zo een ontdekking. Waarschijnlijk liepen we er al eens langs maar had-
den we toen net iets anders in het oog. De twee decoratieve panelen zijn anders nogal groot en dus 
moeilijk te missen. Het halfsteens verband is hier duidelijk te zien en dus is dit zeker Hasselts. 

Rechts nog zo een ontdekking. Deze twee 
villa’s liggen zusterlijk naast elkaar in het 
hartje van Blankenberge. Je kan vermoe-
den dat ze van de hand van dezelfde ar-
chitect waren. Door de keuze van verschil-
lende tegeltableaus en friezen werd ge-
tracht het verschil tussen beiden  te  
accentueren. 

Ook een ontdekking was dit tableau dat een zoveelste variant is van het klapro-
zen tableau op de Guffenslaan. Het halfsteens verband verraadt de herkomst 
maar wat ons vooral trof was de kleurzetting. De achtergond is hier immers licht 
groen daar waar die gewoonlijk wit of crème kleurig is. 

Dit huis in Oostende weten we al jaren staan en telkens we er 
langs komen blijven we er even in bewondering naar staan 
kijken want het is werkelijk een staaltje van pure Art Nou-
veau architectuur waarin een groot aantal Hasseltse bak-
steen en tegeltjes in verwerkt werden.  
Groot was echter mijn verbazing toen ik dit jaar besloot om 
wat extra foto’s te maken voor de Open Monumentendag. 
Toen ik wat details wilde fotograferen zag ik dat de vloer van 
de erker ook betegeld was en er een tegeltableau was in 
verwerkt. De architect van dit pand is dus echt tot het uiterste 
gegaan om zijn werk “af” te maken. 
Van een ontdekking gesproken!  
De kleurzetting en de gebruikte tubeline techniek laten er 
geen twijfel over bestaan, dit werd ook in Hasselt vervaar-
digd. Ook het zonnebloem decor is bij mijn weten voor Has-
selt een unicum.  Dit is Hasselts Keramiek op zijn mooist !   

Blankenberge - Wenduine - Oostende 

Gezien Wenduine niet ver uit de buurt is zijn we daar ook nog wat gaan rondkuieren en ja hoor ook daar hadden we een en ander 
over het hoofd gezien. Deze tegelfries bijvoorbeeld, uitgevoerd in  kastanjebruin met oranje lelies en gouden diamantpunt. Een tegel-
tje dat menige verzamelaar maar al te graag in zijn collectie zou willen hebben denk ik. 


