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Hasselts Keramiek op zijn mooist is het min-
ste wat men van deze vaas kan zeggen.  
Uitgevoerd in lusterglazuur en met een typi-
sche Art-nouveau bloemversiering die af-
hankelijk van de lichtinval dan weer eens 
kopertinten dan weer eens een tin kleur 
vertoont vormt zij het bewijs van het vak-
manschap van de Hasseltse modeleurs. 
Daar was ze tenslotte voor gemaakt. Niet 
alleen op de provinciale tentoonstelling te St. Truiden in 1907 ge-
bruikte de Hasseltse fabriek deze vaas als referentiestuk ook in 1897 
te Brussel was ze al van de partij.  
Het is een klein wonder dat ze na 100 jaar terug tevoorschijn komt 

en het is een iets 
groter wonder dat 
ze nu ook terug in 
de stad is waar ze 
110 jaar geleden 
gemaakt werd.  
Af en toe mogen 
we ons een pluim 
op onze hoed ste-
ken want het was 
mede dankzij onze 
invloed dat de fa-
milie Claes de vaas 
aan het Stadsmus 
geschonken heeft. 
Voor het museum 
betekent dit de ver-

werving van een topstuk. Door de permanente opstelling van de-
ze vaas wordt het belang van de fabriek en de technische vaar-
digheid die zij in huis had voor een groot publiek herkenbaar. 
In april 2008 zullen we er nog een “KEIK” rond organiseren. U zal 
daarvoor ten gepaste tijde een uitnodiging ontvangen.   
P. Thijs        
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VoorwoordVoorwoord  
 
Beste leden,Beste leden,Beste leden,   
   
We zijn goe bezig… We zijn goe bezig… We zijn goe bezig…    
Deze uitdrukking is erg in de mo-Deze uitdrukking is erg in de mo-Deze uitdrukking is erg in de mo-
de en wordt dikwijls te pas en te de en wordt dikwijls te pas en te de en wordt dikwijls te pas en te 
onpas gebruikt, soms zelfs met onpas gebruikt, soms zelfs met onpas gebruikt, soms zelfs met 
een negatief tintje.een negatief tintje.een negatief tintje.   
Toch zouden we ze in de context Toch zouden we ze in de context Toch zouden we ze in de context 
van onze werking even willen ge-van onze werking even willen ge-van onze werking even willen ge-
bruiken. De laatste maanden wer-bruiken. De laatste maanden wer-bruiken. De laatste maanden wer-
den immers gekenmerkt door een den immers gekenmerkt door een den immers gekenmerkt door een 
snelle opeenvolging van verschil-snelle opeenvolging van verschil-snelle opeenvolging van verschil-
lende activiteiten en gebeurtenis-lende activiteiten en gebeurtenis-lende activiteiten en gebeurtenis-
sen waarbij het Hasselts keramiek sen waarbij het Hasselts keramiek sen waarbij het Hasselts keramiek 
in de spotlight kwam te staan.in de spotlight kwam te staan.in de spotlight kwam te staan.   
Het kan niet genoeg gezegd wor-Het kan niet genoeg gezegd wor-Het kan niet genoeg gezegd wor-
den, het is dankzij het constant den, het is dankzij het constant den, het is dankzij het constant 
onder de aandacht brengen en onder de aandacht brengen en onder de aandacht brengen en 
een actief aanwezigheidsbeleid een actief aanwezigheidsbeleid een actief aanwezigheidsbeleid 
van onze vereniging  dat we stil-van onze vereniging  dat we stil-van onze vereniging  dat we stil-
aan in ons opzet slagen en het aan in ons opzet slagen en het aan in ons opzet slagen en het 
Hasselts keramiek erkenning zal Hasselts keramiek erkenning zal Hasselts keramiek erkenning zal 
verwerven.verwerven.verwerven.   
In deze nieuwsbrief geven wij een In deze nieuwsbrief geven wij een In deze nieuwsbrief geven wij een 
verslag van deze verschillende ge-verslag van deze verschillende ge-verslag van deze verschillende ge-
legenheden waarbij  onze vereni-legenheden waarbij  onze vereni-legenheden waarbij  onze vereni-
ging betrokken was.ging betrokken was.ging betrokken was.   
Ook het erfgoed aspect kwam Ook het erfgoed aspect kwam Ook het erfgoed aspect kwam 
meermaals aan bod. Dank zij de meermaals aan bod. Dank zij de meermaals aan bod. Dank zij de 
tussenkomst van onze vereniging tussenkomst van onze vereniging tussenkomst van onze vereniging 
konden 2 belangrijke stukken ke-konden 2 belangrijke stukken ke-konden 2 belangrijke stukken ke-
ramiek aan het stadsmus ge-ramiek aan het stadsmus ge-ramiek aan het stadsmus ge-
schonken worden.schonken worden.schonken worden.   
Weldra sluiten we het werkings-Weldra sluiten we het werkings-Weldra sluiten we het werkings-
jaar af met een laatste activiteit jaar af met een laatste activiteit jaar af met een laatste activiteit 
waarbij we er onder elkaar nog waarbij we er onder elkaar nog waarbij we er onder elkaar nog 
eens kunnen over doorbomen. De eens kunnen over doorbomen. De eens kunnen over doorbomen. De 
uitnodiging valt eerstdaags in de uitnodiging valt eerstdaags in de uitnodiging valt eerstdaags in de 
bus. Wij kijken er alvast naar uit u bus. Wij kijken er alvast naar uit u bus. Wij kijken er alvast naar uit u 
te kunnen ontmoeten.te kunnen ontmoeten.te kunnen ontmoeten.   
   
Voor het bestuur, Voor het bestuur, Voor het bestuur,    
P. Thijs, secretarisP. Thijs, secretarisP. Thijs, secretaris 

Gezocht …
…

…
…

…
…

…
…

…
....Gevonden 

KENMERKEN: 
 
Maten:  H = 62  cm 
  B = 28  cm 
   
Nummer:  172  Opgelegd 
 
Andere:    geen  
Kleuren: groen met bruine 
  toetsen 
Bodem:  geglazuurd 
 
Scherf: wit 
 

We hebben het er in de vorige nieuwsbrief al over gehad en dit is 
nog maar eens het bewijs… Opgelegde nummers in Hasselts Ke-
ramiek, het kan! Met deze vaas hebben we ook een mooi voor-
beeld van de manier waarop onze kennis groeit.  
Met de recente ontdekking van een andere vaas met nr. 172 (zie 
niewsbrief 15) dacht onze penningmeester tiens.. waar heb ik die 
nog gezien? Op zijn zolder vond hij deze vaas terug waarvan ie-
dereen die haar zag dacht: dat kan geen Hasseltse keramiek zijn. 
Niets blijkt minder waar want de bloemversiering is bekend, ze 
prijkt immers eveneens op recent gevonden stukken (zie NB nr. 7). 
Alle andere kenmerken zoals  de bruin & groene druipglazuur 
goed zichtbaar in de hals, en het gewicht zijn op het appel.  
Het waren vooral de imposante, fel uitgewerkte kraag en de 
structuurlaag op de corpus (zie detailfoto hier naast) die enig 
sinds vreemd overkwamen en voor de nodige twijfel zorgden. 
Met onze huidige kennis weten we dat er af en toe al eens geëx-
perimenteerd werd en dat van vele vazen afgeleiden werden 
gemaakt die meestal hetzelfde nummer dragen. Je kan deze 
vaas in die zin dus vergelijken met het nr. 3 die we met verschillen-
de kragen en met –en zonder bloemen kennen.  
Vazen met imposante kragen en met een korrelige corpus zullen 
we in de toekomst dus niet meer laten staan dankzij de opmerk-
zaamheid van onze penningmeester. 

Het gebeurt niet vaak dat we de kans krijgen om via de media het Hasselts keramiek onder de aandacht te 
brengen. De inventaris van het keramiek op het oud kerkhof kreeg dankzij schepen Pollet enige weerklank in 
de pers. Zo werd ik op een blauwe maan-
dag opgebeld door TVL met de vraag of 
ik eventueel bereid zou zijn om even langs 
te komen om over keramiek te praten. 
Als we onze hobby via televisie enige 
weerklank kunnen geven mogen we de 
kans niet laten liggen. Op 28 augustus 
rond 17u was het zo ver. In het aange-
naam gezelschap van ex - Miss België  
Virginie Claes mocht ik gedurende meer 
dan 10 minuten mijn verhaal over het Has-
selts keramiek doen. Uitzending gemist? 
Geen nood, alles staat netjes op een DVD 
die je bij de secretaris kan uitlenen. 
  
P.Thijs 

Bezocht: TVL 28/08/07 

In dezelfde context maken we u melding van het verwerven van 
gevelfragmenten van het hotel Alfa Inn (vroeg hotel Leopold ) ge-
legen in de Onderwijsstraat te Blankenberge (zie NB 13). Het is spij-

tig dat er weer een belang-
rijk Art Nouveau gebouw in 
Blankenberge sneuvelde. 
Hoed af voor Alberta Vanas-
broeck die dit erfgoed ter 
harte neemt en er in slaagde 
de fragmenten te vrijwaren 
en ze een museale bestem-
ming te geven in het Hasselt-
se Stadsmus. 

De familie Claes, Schepen Pollet, samen met Ann Delbeke, 
Michel Ilsen en ondergetekende samen rond de aawinst. 
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Een advertentie uit een honderd jaar oude krant, 
meer was er niet nodig om onze interesse te wekken 
en een project  rond het inventariseren van keramie-
ken kerkhofornamenten, op te starten. Maar hoe be-
gin je daar aan. Het bestuur stak de koppen bij elkaar 
en er werd een werkmethode afgesproken. Deze ver-
taalde zich in het volgende takenlijstje: inventarisfor-
mulier, referentiekaart, vileda bordjes –en stif-
ten,balpennen toelating stedelijke instanties, uitnodi-
ging, vastleggen datum, emmers, fototoestellen, me-
ters, borstels, sponsjes, water….  Je zou bijna zeggen 
dat we op safari vertrokken en ons op alles moesten 
voorzien. De gemeente had echter voorafgaandelijk 
al wat opruimwerk gedaan zodat we de hakmessen 
konden thuis laten. 
Ondanks de vakantieperiode mochten we ons ver-
heugen op een vrij grote belangstelling van onze le-
den. Zo konden we 2 ploegen van 3 man samenstel-
len en daarenboven was Philippe Detilloux present als 
fotograaf. Om 10.00u ‘s ochtends werd er verzamelen 
geblazen. Men begon met de afgesproken methode 
in de praktijk uit te testen. De volgorde van de ver-
schillende op te nemen elementen werden afgespro-
ken, de formulieren toegelicht en praktisch camera-
advies gegeven zodat de genomen foto’s nadien 
zouden kunnen hergebruikt worden. Nadat beide 
ploegen samen 2 graven hadden onderzocht werd 
het veld verdeel en vertrok Patrick met zijn ploeg naar 
de linker helft terwijl Ronny de rechterhelft voor zijn 
rekening nam. Al gauw raakten de ploegleden goed 
op elkaar ingespeeld en kwam de inventarisering als 
een goed geoliede machine op gang. Toch voorzag 
men de nodige tijd om met voorzichtigheid en met de 
vereiste nauwkeurigheid te werken. Er moest soms 
met veel geduld een ornament uit het struikgewas 
losgemaakt worden of met water afgespoeld worden 
om de merktekens zichtbaar te maken. 

En de resultaten ? 
Zoals steeds geeft een vruchtbare samenwerking een 
vruchtbaar resultaat. Op enkele uren konden we alle 
verschillende ornamenten inventariseren. In het totaal 
werden er meer dan 100 verschillende fiches ingevuld 
en werden er enkele honderden foto’s genomen. 
Niet alleen op basis van kleur maar ook op basis van 
een vergelijking van de bloemversieringen werd be-
paald welke stukken al dan niet van Hasseltse origine 
zijn. Voor de vergelijking van de bloemen werd er ge-
bruik gemaakt van een referentieblad waarop een 50 
tal foto’s van bloemsoorten in verschillende uitvoerin-
gen en de verschillende blad -en knopsoorten die tot 
op dit ogenblik bekend zijn. Dit gaf in de meeste ge-
vallen voldoende houvast om rekening houdend met 
de andere kenmerken een stuk als Hasselts te catalo-
geren. In zijn totaliteit werden er een kleine 20 orna-
menten als Hasselts gedefinieerd.  Binnen deze 20 
kunnen we een 10tal verschillende modellen onder-
scheiden. Er werden eveneens enkele onbekende  
modelnummers teruggevonden.  

Wat doen we er mee ? 

De stedelijk erfgoedcel en de schepen van Cultuur lieten ons weten dat men zeer geïnteresseerd was in dit 
project. Vermits het voor onze vereniging slechts de bedoeling was om deze informatie te inventariseren om 
zodoende de productie weer iets beter in kaart te kunnen brengen, zal de Erfgoedcel er ook mee aan de 
slag gaan en deze  gebruiken in een publicatie rond het Oud Kerkhof (verschijning gepland voor medio 2008). 
 
Als afsluiter geven we u hieronder enkele afbeeldingen van Hasseltse grafornamenten. U kan het misschien 
niet altijd zien op de foto’s maar vele zijn serieus aangetast door de tand des tijd en voor enkele daarvan is de 
tijd Nu aangebroken om ze in het stadsmus onder te brengen. 

De onderkant van deze typisch groene 
krans toont het ingestanst nummer 408 

Menig stuk moest met de grootste omzichtigheid losgemaakt 
worden waarna  er water en spons aan te pas kwamen om détail 
foto’s te kunnen maken 

Gezien de dikte van de wanden keek 
men ook voor de kransen niet op een 
pondje meer of minder  

De typerende glazuur druppels op de 
onderkant van deze krans verraden 
mee haar afkomst De typische afgeschuinde uiteinden en de mooi ge-

stileerde bloemdecoratie zijn kenmerkend voor deze 
Hasseltse kruisen 

Om de modus operandi te bepalen werd eerst gezamenlijk een 
eerste graf onderzocht. De identificatie werd er van genoteerd en 
de keramieken ornamenten langs alle kanten gefotografeerd 
samen met het identificatienummer zodat deze later weer aan de 
fiche zouden kunnen gekoppeld worden. 

De monumentale graven vereisten somtijds enige evenwichtsoe-
feningen om de namen te ontcijferen of de ornamenten te kun-
nen bestuderen. 

Een variante van deze krans wordt in 
het Stadsmus bewaard. 

   Activiteiten verslaActiviteiten verslaActiviteiten verslaggg! ! !    

Hopelijk wordt dit onze vaste stek want zoals vorig jaar konden we gezien de 
gunstige ligging op veel belangstelling rekenen. 

Het bestuur besloot ook dit jaar weer om 
deel te nemen aan de jaarlijkse Cultuur-
beurs. Op 8 & 9 september waren we dus 
weer present in het Cultureel Centrum 
waar we onze stand konden opbouwen in 
de grote foyer ter hoogte van de vestiaire. 
Deze plaats geeft goede mogelijkheden 
voor zowel de uitstalling van wat keramiek 
als voor het didactisch aspect (tonen van 
folders en publicaties). Grote nieuwigheid 
dit jaar was de presentatie van een slide-
show via een videoprojector. 
Gezien de vrij grote belangstelling heeft 
het bestuur nu al voorzien om ook in 2008 
deel te nemen. Men voorziet tevens om 
een kleine investering te doen in wat ma-
teriaal dat ons zal toestaan om onze kera-
miek nog beter te kunnen tonen. In de vol-
gende nieuwsbrief komen we hierop terug 
en tonen we enkele vondsten die we 
dankzij deze beurs op het spoor kwamen. 


