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Een klein jaar geleden werd 
onze vzw in het kader van de 
voorbereiding van de open monumentendag gepolst naar haar 
interesse om in de stedelijke erfgoedraad te zetelen. Na overleg 
besloot het bestuur daarop in te gaan en vaardigde de secretaris 
af om aan de vergaderingen deel te nemen.  
Het is gebruikelijk dat nieuwe leden zich daar voorstellen en hun 
beweegredenen om deel te nemen toelichten. Er werd een bro-
chure gemaakt die op 17 mei aan de erfgoedraad werd voorge-
steld. 
Ons lidmaatschap was van korte duur want na de gemeenteraads-
verkiezingen werd de bestaande raad ontbonden… maar geen 
nood want deze raad zoals ook de cultuurraad en andere bij de-
creet voorziene raden dienen na elke gemeenteraadsverkiezing 
terug opnieuw geïnstalleerd te worden.  Op 18 april 2007 ging de 
nieuwe raad van start. 
De uitnodiging tot lidmaatschap moet gezien worden als een er-
kenning voor het door onze v.z.w. geleverde werk.  Het geeft ons 
ook een forum om een aantal bekommernissen aan te kaarten en 
raakpunten te vinden met andere leden. Het ultieme doel is immers  
dat het Hasselts erfgoed waarvan het keramiek een belangrijk deel 
uit maakt in de breedste zin aandacht krijgt en zo goed als mogelijk 
gevrijwaard wordt. 
Het is in deze context dan ook aangenaam om te horen dat we 
niet alleen zijn in onze strijd. In sommige gemeenten ontstaan druk-
kingsgroepen die het behoud van hun erfgoed voortdurend onder 
de aandacht brengen. Er is gelukkig een kentering op gang geko-
men waarbij gemeenten niet meer lukraak beslissingen nemen die 
soms nefast waren voor het erfgoed.  We waren dan ook blij verrast 
toen juffrouw Ann Guillaume ons via mail contacteerde om infor-
matie te krijgen m.b.t. de productie van Hasseltse tegels. Ann is ar-
chitecte en werkt aan een studie van het patrimonium van de ba-

den van Spa. Zij is zeer geïnteres-
seerd in de Hasseltse tegels die in 
het gebouw verwerkt waren. 
Haar studie zal mede de toekomst 
van dit gebouw bepalen.  Door 
haar de nodige informatie te ver-
schaffen kunnen we ons steentje 
aan het behoud van dit erfgoed 
bijdragen. Er werd een afspraak ge-
maakt en op 31 maart kwam zij 
naar Hasselt om de nodige informa-
tie op te halen. 
Zij komt nog eens terug om ook het 
museum te bezoeken en zij heeft 
ons beloofd om ons op de hoogte 
te houden van het resultaat van 
haar studie. 
    Patrick Thijs 
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VoorwoordVoorwoord  
 
Beste Vrienden,Beste Vrienden,Beste Vrienden,   
   
In het begin van een nieuw jaar In het begin van een nieuw jaar In het begin van een nieuw jaar 
heeft elkeen een hoop goede in-heeft elkeen een hoop goede in-heeft elkeen een hoop goede in-
tenties. Zo is het ook voor onze tenties. Zo is het ook voor onze tenties. Zo is het ook voor onze 
vereniging die op 16 maart ll. vereniging die op 16 maart ll. vereniging die op 16 maart ll. 
haar jaarlijkse algemene verga-haar jaarlijkse algemene verga-haar jaarlijkse algemene verga-
dering hield waarbij we onze dering hield waarbij we onze dering hield waarbij we onze 
plannen voor 2007 ontvouwden. plannen voor 2007 ontvouwden. plannen voor 2007 ontvouwden. 
We zijn intussen alweer een We zijn intussen alweer een We zijn intussen alweer een 
maand later en  zien uit naar een maand later en  zien uit naar een maand later en  zien uit naar een 
eerste activiteit nl. de erfgoed-eerste activiteit nl. de erfgoed-eerste activiteit nl. de erfgoed-
dag.dag.dag.   
De officiële start van de werk-De officiële start van de werk-De officiële start van de werk-
groep “Publicitair keramiek” die groep “Publicitair keramiek” die groep “Publicitair keramiek” die 
moet uitmonden in een nieuwe moet uitmonden in een nieuwe moet uitmonden in een nieuwe 
tentoonstelling in de eerstvolgen-tentoonstelling in de eerstvolgen-tentoonstelling in de eerstvolgen-
de jaren zal bepalend zijn voor de jaren zal bepalend zijn voor de jaren zal bepalend zijn voor 
onze werking. Weldra zullen de onze werking. Weldra zullen de onze werking. Weldra zullen de 
eerste contacten gelegd worden eerste contacten gelegd worden eerste contacten gelegd worden 
en tegen de volgende editie zul-en tegen de volgende editie zul-en tegen de volgende editie zul-
len we zeker al iets meer weten.len we zeker al iets meer weten.len we zeker al iets meer weten.   
De archivaris heeft ons beloofd De archivaris heeft ons beloofd De archivaris heeft ons beloofd 
om op regelmatige basis iets uit om op regelmatige basis iets uit om op regelmatige basis iets uit 
het archief te bespreken. In dit het archief te bespreken. In dit het archief te bespreken. In dit 
exemplaar vindt u de tweede exemplaar vindt u de tweede exemplaar vindt u de tweede 
vrucht van zijn pen.vrucht van zijn pen.vrucht van zijn pen.   
Ook voor wat onze kennis van deOok voor wat onze kennis van deOok voor wat onze kennis van de   
verschillende modelnummers verschillende modelnummers verschillende modelnummers 
aangaat is het jaar al goed be-aangaat is het jaar al goed be-aangaat is het jaar al goed be-
gonnen want er werden al ver-gonnen want er werden al ver-gonnen want er werden al ver-
schillende “nieuwe” nummers schillende “nieuwe” nummers schillende “nieuwe” nummers 
ontdekt. ontdekt. ontdekt.    
We zijn er dan ook van overtuigd We zijn er dan ook van overtuigd We zijn er dan ook van overtuigd 
dat 2007 een rijk gevuld en leer-dat 2007 een rijk gevuld en leer-dat 2007 een rijk gevuld en leer-
rijk jaar zal worden.rijk jaar zal worden.rijk jaar zal worden.   
   
   
Voor het bestuur, Voor het bestuur, Voor het bestuur,    
Willy Liesens,Willy Liesens,Willy Liesens,   
VoorzitterVoorzitterVoorzitter Architecte Ann Guillaume uit Spa 
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KENMERKEN: 
 
Maten:  H = 53  cm 
  B = 24  cm 
   
Nummer: 172  opgelegd 
 
Andere:    Ingekrast de  
  letters “MR” 
  cijfers 76 ? zwart  
Kleuren: Bruin 
Bodem:  geglazuurd 
 
Scherf: wit 

Het is toeval maar we tonen u in twee opeenvolgende nieuws-
brieven 2 vazen die sterk op elkaar lijken qua vorm maar die naar 
nummering ver uit elkaar liggen. Uitzonderlijk in dit geval is ook de 
“opgelegde nummer”.  
Ze is klaarblijkelijk ook voorzien om als lampenvoet gebruikt te wor-
den. We kennen nu zo al verschillende modellen die een ingego-
ten kabelgat hebben.   
Ook al is de bloemversiering vrij zwaar gehavend toch blijft het 
geheel met zijn typische kleurzetting een mooi voorbeeld van de 
“belle époque” smaak. 
Het is  Philippe Detilloux die er op Ebay het hoogste bod op uit-
bracht en zo een tot op heden uniek Hasselts stuk kon verwerven. 
 

Bij een bezoek aan een groothandel in tegels liet de eigenaar ons dit 
boekje zien waarin een zeer mooie verzameling tegelpanelen ge-
toond wordt. 
Het is een greep van de panelen die op de villa’s in het Franse Mers-
Les-Bains (dpt. Somme) prijken. 
Dit dorpje kende zoals Blankenberge in de Belle époque periode 
eveneens een grote bloei. In tegenstelling tot haar Belgische zuster-
stad werden de gebouwen beter beschermd en heeft de 
“promenade” of zoals wij zeggen “den dijk” zijn authenticiteit kunnen 
bewaren. 
Op het eerste gezicht doen een groot aantal panelen aan Belgische 
fabrikanten denken en ja waarom zelf niet uit Hasselt. Het hiernaast 
afgebeeld paneel “Les Rosiers” doet immers sterk denken aan het-
geen er in Hasselt op de Luikersteenweg hangt. 
Zeker is dat dit soort materiaal ook in Frankrijk vervaardigd werd. 
Het is een leuke ontdekking maar spijtig genoeg voor de tegelliefheb-
bers kan het niet als referentiewerkje dienen omdat de herkomst van 
de panelen er niet in opgenomen werd. 
Voor liefhebbers van dit erfgoed is het zeker het overwegen waard 
om er eens naar toe te trekken om er met eigen ogen dit moois te 
gaan bekijken en er in functie van gebruikte technieken en kleuren  
zelf hun mening over de herkomst te formuleren. 
En waarom niet in groep…. 
 
Practische info: 
 
Titel: “Confidences Sur Céramique” 
Auteur:  Luc Girard 
Uitgever: Les éditions Le Musoir Paris 
Prijs: € 19.50 + verzendkosten (via www.ceramique.com) 
 

Lectuur: 
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Dat ons archief een rijke bron van kennis uit het 
verleden bevat blijkt alsmaar meer en meer. We 
willen er dan ook regelmatig iets uitlichten en in 
het kader van onze nieuwsbrief met onze leden 
delen. 
De meesten onder ons weten wel wat de fabriek 
fabriceerde maar als je wat dieper inzoomt op 
sommige bronnen moet je dat beeld bijstellen en 
zie je beter de proporties tussen de verschillende 
product gamma’s. 

Wandtegels: handversierde decoratietegels, wandtegels voor keukens, badka-
mers, machinezalen, beenhouwerijen, werkruimten, koelkamers, tegelpanelen
(binnen en buiten) en tegels met (perfecte kopieën) Delftse motieven. 
Plafonds-Gevels: bekleding van plafonds in faience volgens verschillende toepas-
singen met garantie, betegeling in geglazuurd aardewerk, perfecte kopie van de 

geglazuurde baksteen met dezelfde garantie en geglazuurde vorstbestendige tegels voor ieder buitenwerk. 
Tussenschotten met een dikte van 6cm aan beide zijden geglazuurd bedoeld voor badzalen, douches, wc’s, 
enz. 
Schoorsteenmantels in geglazuurde tegels en bakstenen (speciale ontwerpen op bestelling) 
Vloeren: massieve keramische tegels en achthoeken vanaf 6 Bef/m² in alle mogelijke kleurtinten, keramische 
tegels in verschillende motieven – imitatie mozaïek(inlegwerk), bevloering voor scholen en internaten, extra 
harde bevloering voor fabrieken en brasseriën 
 
Als we de marge van één van de facturen van de ‘Manufacture de Céramiques Décoratives Majoliques de 
Hasselt’ bekijken (Ravissant p. 84) bevestigd dit in grote lijnen dat het aanbod van de firma Swartenbroeckx 
overeenstemt met het aanbod van de ‘Céramiques Décoratives de Hasselt’. Hier vermeld men echter ook 
dat er tevens nog een aanbod was van “artistiek” keramiek, namelijk de vazen, potten, jardinières, colonnen, 
schouwgarnituren rouwkransen evenals keramische recipiënten (likeuren en voedingsindustrie) en diverse an-
dere keramiek en aardewerken. 
Opmerkelijk feiten zijn dat er in Hasselt eveneens geglazuurde dallen en dakpannen werden gefabriceerd (zie 
ook de foto van de binnenplaats van de fabriek) en dat de firma Swartenbroeckx eveneens tegels met Delfts 
motief aanbiedt! Tot op heden hebben we hiervan nog geen voorbeeld gezien. Dat lijkt me logisch want als 
je op een markt een tegeltje met “Delfts” decor tegenkomt ging je er van uit dat dit geen Hasselts kon zijn… . 
Als je ze nu nog eens tegenkomt toch misschien eens vast nemen en omdraaien wie weet? 
Ook de “imitatie mozaïek” roept vragen op. Hoe zou dit er kunnen uitgezien hebben?  
 
 
Roald Vliegen 
archivaris  

Uit het archief: 
Ik weet het, eigenlijk zijn we 6 maanden te vroeg maar het is een 
onderwerp waar ik al een hele tijd mijn ei over kwijt wil.  
Onlangs vond ik enkele verloren gewaande foto’s terug van ons be-
zoek aan het kerkhof van Oostende. Wat doe je immers zoal als het 
stralend weer is en je aan de kust bent… De reden waarom we dat 
doen is natuurlijk Hasselts keramiek. En met succes want na even zoe-
ken konden we al enkele kronen ontdekken met de typische Hasselt-
se kleuren en bloemversieringen. Van deze met de ingekraste num-
mer kunnen we met quasi zekerheid stellen dat het een Hasselts fa-
brikaat is. 
Buiten de rouwkrans met mooie art nouveau stilering waarvan er een 
exemplaar in het Stadsmus bewaard wordt  en een imitatie houten 
kruis met bloemversiering bij een enkele verzamelaar is er  weinig van 
bekend. 
Het is ook geen materiaal dat makkelijk op een rommelmarkt opduikt 
gezien dit soort keramiek slechts weinig potentiële kopers zal aan-
spreken. 
Toch moet dit soort aardewerk ook belangrijk geweest zijn voor de 
Hasseltse fabriek. In de geschreven bronnen wordt er haast nooit 
naar verwezen. Maar in een oude krant “Le constitutionel” vonden 
we de hieronder afgebeelde advertentie waaruit blijkt dat in de 
boekhandel Ceysens op de Grote Markt funerair keramiek 
(Couronnes Mortuaires de la céramique Hasseltoise) te koop waren. 
Het is eerder evident dat als je zulk een fabriek bij de hand hebt er 
een lokale markt ontstaat voor dit soort goederen. Maar dat we die 
in Oostende ook zouden vinden leek ons  minder vanzelfsprekend.  
Als je echter bedenkt dat de meeste “parkkerkhoven” einde 19e 
eeuw ontstonden en gezien de goede kwaliteit van de Hasseltse 
producten is het niet ondenkbaar dat deze in de grotere Belgische 
steden een goede afzet vonden. 
Zo is er in Brussel / Evere een zeer groot parkkerkhof en gezien het 
genoegzaam bekend is dat de Hasseltse fabriek haar producten 
daar makkelijk aan de man kon brengen lijkt het ons niet onmogelijk 
dat ook daar nog sporen van Hasselts funerair keramiek terug te vin-
den zijn. 
Waar je ze zeker kan vinden is in ons eigen “oud kerkhof”. 
Het is een typisch voorbeeld van zo een parkkerkhof en zoals op zijn 
Parijse tegenhanger Père Lachaise vindt je er de graven van de 
voornaamste Hasseltse families die stuk voor stuk hun stempel op de 
Hasseltse geschiedenis hebben gedrukt. 
Wat je er ook vindt zijn nog enkele tientallen keramieken rouwkran-
sen en kruisbeelden waarvan een groot aantal op basis van kleur en 
bloemversiering aan de Hasseltse fabriek toe te schrijven zijn.  
Ook al was het Hasselts keramiek superieur in kwaliteit, toch heeft de 
tand des tijds er zijn sporen op nagelaten. Het wordt dan ook tijd om 
nu het nog kan een inventarisatie te maken  van het funerair kera-
miek op deze begraafplaats zodat deze informatie bewaard blijft. 
We hebben natuurlijk ook de stille hoop nog enkele modelnummers 
te ontdekken die we dan in onze inventaris van modelnummers kun-
nen inpassen. 
Het bestuur neemt zich voor om de nodige toestemming te vragen 
aan de gemeentelijke instanties waarna we concrete afspraken kun-
nen maken. 
Kandidaten om hierbij te helpen kunnen steeds met het bestuur con-
tact opnemen.  
 
 
Patrick Thijs 
Secretaris 

Op p.44 v/d Ravissant catalo-
gus staat een afbeelding van 
een schouw in de toonzaal van 
Swartenbroecks. De foto hier-
boven toont de tekst die rond 
de afbeelding stond. 

De artistieke keramiek, waaronder de sierkeramiek en reclame-artikelen, is over het 
algemeen goed gekend maar is naar onze mening niet altijd de hoofdactiviteit 
geweest van de fabriek. Als we ons gaan verdiepen in het volledige aanbod van 
de fabriek blijkt pas echt hoe uitgebreid dit wel was. Het is duidelijk dat de Hasselt-
se fabriek, een open markt zag voor de bouwkeramiek.  Op een bepaald moment 
betrof  het personeelsaantal zelfs meer dan 100 werklieden (al aardig voor die tijd) 
en werd er per maand voor meer dan 100 ton geglazuurde tegels en geglazuurde 
bakstenen geproduceerd voor verschillende doeleinden. Menig architect was dan 
ook onder de indruk van de kwaliteit en uitstekende afwerking van de produkten 
en wisten deze dan ook te appreciëren en vooral te gebruiken in hun ontwerpen.  
In het archief vonden wij een  opmerkelijke  reclame van de firma J. Swartenbro-
eckx uit 1911, gevestigd in Brussel die er de Hasseltse keramiekfabriek vertegen-
woordigde.  
De foto toont een schouw die bijna zeker voor 100% uit Hasselts keramiek opge-
bouwd werd. Ook de getoonde sierkeramiek is Hasselts. Toch verwijst men in de 
begeleidende tekst nergens naar de oorsprong. 
De lezing van de tekst geeft een goed beeld van wat er door de fabriek in die pe-
riode aangeboden werd. 

Bezocht: 

In Oostende vonden we deze kroon met typi-
sche Hasseltse bloemen en het ingekraste num-
mer 413 


