
 
 

Het is al een tijdje geleden sinds we nog eens iets 
uit de oude doos konden tonen. 
Dankzij de opmerkzaamheid van Marc Hauglustaine 
kon de hand gelegd worden op deze mooie foto 
van de Hasseltse fotograaf Blanckaert. 
Het was uiteraard de Hasseltse pot nr. 222 die hem 
in het oog sprong. 
Voor de beschrijving laten we hem zelf even aan 
het woord. 
“De foto (achter glas) is inderdaad origi-
neel bijgekleurd met wit en/of zwart (en grijs voor de 
schaduweffecten) vooral ter hoogte van het hemd, 
de vaas met staander en de pitteleer of het jacquet. 
Wat het gelaat betreft is enkel het raakvlak van de 
lippen met een fijn zwart streepje geaccentueerd. 
Ook de signatuur is met zwart en wit aangebracht of 
volledig bijgekleurd. Afmeting van foto met ka-
der:43x33x4 cm”. 
Wie staat er afgebeeld?  
Het is minder relevant maar toch leuk om weten dat 
volgens de informatie waarover hij beschikt het een 
36-jarige man betreft geboren te Lier, en godvruch- 
tig overleden te Bree in 1926.” 
Zo zie je maar dat er op ebay niet alleen maar 
“echte” Hasseltse keramiek te vinden is. 

de originele tekeningen van Ing.-Architecht Alphonse Gatz voor de sanitaire installaties in kamp Beverloo 
was de aanzet voor de uitbouw van een modulair systeem dat op grote schaal zou toegepast worden. 
Het is dan ook interessant om de toepassing van deze tekeningen eens te kunnen tonen.  
De foto laat duidelijk zien dat het ontwerp klaarblijkelijk letterlijk uitgevoerd werd.  
Op de foto zie je ook twee soldaten (op klompen) die van “corvé” waren en de badzaal mochten kuisen. 
Ook in het begin van de vorige eeuw moesten de soldaten tot de orde geroepen worden! 
De twee bordjes links en rechts van de gaslamp verwijzen (links) dat “het verboden is om op de zitplaatsen 
te klimmen” en anderzijds (rechts) zegt “doe uw schoenen uit alvorens de baden te betreden”. 
Beiden netjes in de 2 landstalen natuurlijk!  
 
P.Thijs 
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Op 7 december 2007 nodigde het bestuur de leden uit om samen 
de problematiek van de merktekens eens onder de loep te nemen. 
Archivaris Roald had het archief volledig nagekeken, meer bepaald 
de foto’s van de bodems en de gevonden merktekens zorgvuldig 
genoteerd. Ook de andere kenmerken die op de verschillende stuk-
ken terug te vinden zijn evenals de kleuren en de barbotine versierin-
gen werden in kaart gebracht en in een Exel bestand geplaatst. 
Daarna boog hij zich samen met de secretaris over het resultaat… 
Op het eerste gezicht kwam er niet veel bruikbaars uit de bus. Het 
duurde nog tot enkele uren voor de aanvang van de activiteit voor 
er iets begon te dagen. Het was de secretaris opgevallen dat bij één 
bepaalde secundaire* kleur steeds een wel bepaald nummer in 
zwarte inkt voor kwam. 
Gezien de resultaten gebaseerd waren op foto’s was de eerste con-
clusie dat alle betrokken stukken dienden samen gebracht te wor-
den om ze van naderbij te bestuderen en de conclusies te kunnen 
bevestigen. 
De archivaris beloofde hier werk van te maken! Van zodra de resulta-
ten binnen zijn mag u ze in een volgende nieuwsbrief verwachten  
 
*Op de Hasseltse vazen komen dikwijls verschillende kleuren voor in verschillende 
lagen. De grondlaag wordt hier secundair genoemd omdat ze slechts gedeeltelijk 
zichtbaar is. 
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Beste leden,Beste leden,  
  
Een nieuw jaar, de lente die Een nieuw jaar, de lente die 
er aan komt en dus ook het er aan komt en dus ook het 
gevoel dat het tijd wordt om gevoel dat het tijd wordt om 
er weer tegen aan te gaan er weer tegen aan te gaan 
enfin alle redenen zijn goed enfin alle redenen zijn goed 
en zo dacht de redactie dat en zo dacht de redactie dat 
het ook tijd was om onze het ook tijd was om onze 
nieuwsbrief wat op te fris-nieuwsbrief wat op te fris-

sen, wij hopen dat hij u in de sen, wij hopen dat hij u in de 
smaak zal vallen.smaak zal vallen.  
In deze eerste nieuwsbrief van In deze eerste nieuwsbrief van 
een nieuw werkingsjaar hebben een nieuw werkingsjaar hebben 
we buiten de cosmetische aan-we buiten de cosmetische aan-
passing ook een groot aantal passing ook een groot aantal 
vondsten opgenomen die we aan vondsten opgenomen die we aan 
onze leden willen tonen. Voor die-onze leden willen tonen. Voor die-
genen die via egenen die via e--mail foto’s en in-mail foto’s en in-
formatie uitwisselen misschien formatie uitwisselen misschien 
een beetje déjà vue, voor de an-een beetje déjà vue, voor de an-
deren een ontdekking...deren een ontdekking...  
In deze uitgave keren we ook In deze uitgave keren we ook 
even terug naar de activiteit even terug naar de activiteit 
rond de merktekens van decem-rond de merktekens van decem-
ber ll.ber ll.  
Nu de werkgroep rond publicitair Nu de werkgroep rond publicitair 
keramiek goed en wel van start keramiek goed en wel van start 
gegaan is en gezien het feit dat gegaan is en gezien het feit dat 
de planning om deze tentoonstel-de planning om deze tentoonstel-
ling einde september 2009 ef-ling einde september 2009 ef-
fectief te openen, in april 2008 fectief te openen, in april 2008 
begint te lopen, gaan we regel-begint te lopen, gaan we regel-
matig aandacht besteden aan de matig aandacht besteden aan de 
vooruitgang van dit project. In  vooruitgang van dit project. In  
een volgende nieuwsbrief zullen een volgende nieuwsbrief zullen 
we dan ook extra aandacht aan we dan ook extra aandacht aan 
dit project besteden.dit project besteden.  
  
Veel leesplezier Veel leesplezier   

  
Voor het bestuur, Voor het bestuur,   
P. Thijs, secretarisP. Thijs, secretaris  

Zondag 9 maart 2008 om 15 uur in “Hasselt Art Gallery”, dat  
was de plaats en het uur waarop onze secretaris een spreek-
beurt gaf over Hasselts Keramiek. Gedurende bijna anderhalf 
uur schetste hij de geschiedenis van de fabriek en haar pro-
ductie. Een klein doch select publiek wist dit ten zeerste te ap-
preciëren. Gastheer P. Moesen had voor de gelegenheid en-
kele schilderwerken uitgestald van P. Hermans waarop  
(vermoedelijke)Hasseltse keramieken kruiken te zien waren. Na 
afloop mochten de aanwezige leden een groot aantal vragen 
beantwoorden en zoals steeds waren er enkele aanwezigen 
die nog  stukken in hun bezit denken te hebben.  
Tenslotte werd er nog het glas geheven op een kleine doch 
succesvolle activiteit.     

Op deze stukken komt het zwarte 
cijfer 2 voor, ze hebben allen 
dezelfde grijze secundaire kleur. 
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ActiviteitenverslagActiviteitenverslag  

 
 

Zaterdag 12 april om 15u. In het Tuincafé, Stadsmus Hasselt. 
KEIK, vaas Claes Smeets, spreker: secretaris Patrick Thijs 

Eerstvolgende Activiteit!Eerstvolgende Activiteit!  

Getuigen uit het verledenGetuigen uit het verleden  



 
 

Het is zelden dat we een stuk tegenkomen met een “historie”.  Als dat dan 
gebeurt is dit stof bij uitstek voor onze nieuwsbrief. 
Een aantal maanden geleden werd ik aangesproken door iemand die me 
vertelde dat hij uit erfenis van zijn moeder enkele stukken Hasselts keramiek 
had verworven. Hij antwoordde positief op de vraag of ik ze mocht komen 
fotograferen voor ons archief en al snel werd een afspraak gemaakt.  
De hiernaast afgebeelde staander stond ons al op te wachten toen we bin-
nen kwamen. Niets speciaals zou je zeggen, nou ja een gevleugelde leeuw 
is altijd iets speciaal… , tot de man een kleine zilveren plaquette bovenhaal-
de en vertelde dat zijn overgrootvader deze staander als geschenk kreeg bij 
zijn op pensioenstelling. De leeuw droeg op het ogenblik van de overhandi-
ging de plaquette rond de hals.  
De grote stukken waren in die tijd vrij kostelijk. Ze moeten op het ministerie 
daar een serieuze collecte gedaan hebben om dit te kunnen kopen. 

Sinds geruime tijd (1982) zijn deze kinder-
schoentjes reeds bekend. 
Tot voor kort waren ze echter nog in geen 
enkele verzameling aanwezig.  
Enkele weken geleden kon Patrick ze ein-
delijk op de kop tikken.  
Ongeacht het feit dat het vormnummer 
ontbreekt maar afgaand op de typische 
transparante glazuur en het nummer in 
zwarte inkt op de onderkant van het groe-
ne exemplaar kunnen deze schoentjes aan 
de  Hasseltse fabriek toegeschreven wor-
den. Ondanks de lichte beschadigingen 
(randschilfers) zijn deze “chaussonkes” toch 
een leuke aanwinst.  
  

Spuwbakken zijn ook niet courant, zeker 
niet als ze een opgelegd nummer hebben 
en daarenboven nog eens gestempeld zijn.  
Dit model was dus onbekend… of toch niet 
helemaal want de vrouw van de secretaris 
zeulde al ettelijke jaren een spuwbak mee 
naar diverse rommelmarkten in de hoop 
dat ze hem voor een zacht prijsje kon ver-
kopen. Toen deze boven water kwam werd 
hij dan ook gauw uit de bananenkarton 
gevist en kreeg hij een gepaste plaats in 
hun collectie.   

Links de “teruggevonden Hasseltse 
spuwbak van Patrick & Betty.  
Opmerkelijk is het totaal gebrek van 
enig merkteken en een egaal transpa-
rant geglazuurde bodem. 

Het spreekwoord zegt “ het is niet al goud wat blinkt”. Dit kan 
je ook van Hasseltse keramiek zeggen of anders gezegd niet 
alle keramiek is Hasselts… Een oplettende Mark Hauglustaine 
kon op de markt van Ciney dit vaasje spotten. Hij herkende al 
vlug het model nr 50 dat ook in ons archief bekend is. 
Het moet gezegd, de manier van 
nummering (ingekrast met een scher-
pe stift) en de bloempjes hadden al 
wat twijfel gezaaid. Nu we dit vaasje 
kennen met lichtroze glazuur aan de 
binnenkant is het voor 99,9% zeker 
dat dit model niet in Hasselt gemaakt 
werd. Zo zie je maar weer, af en toe 
de bal eens misslaan moet kunnen 
dat hoort er bij. In het vakjargon heet 
dat “trial & error” Zolang het tegen-
deel niet bewezen is ….  
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Gezocht ...Gevonden!Gezocht ...Gevonden!  

Vrij vertaald staat op de zilveren plaat te lezen: 
De ambtenaren van accijnzen van de provincie Limburg, aan hun gewaardeerde onder-controleur De heer Emile Vandenbranden. 
Eerbetoon en Erkentelijkheid, 19 november 1899” Dankzij dit plaatje weten we dat dit stuk uit de beginperiode van de fabriek dateert.  
In de bodem staat het modelnummer 357 en de letter “K” ingekrast. 

Van een nog iets groter  kaliber is de vondst van Roald Vliegen. Hij speurde het internet af en vond een foto 
met een vaas die bij hem een lichtje deed branden. De kenmerken van Hasselt waren present maar toch 
bleef er dat beetje twijfel. Hij contacteerde dus de verkoper en vroeg hem hoe het met de bodem gesteld 
was en of daar niets instond. Deze stuurde hem prompt een foto van de onderkant en toen was de twijfel 
helemaal weg. Daarenboven betrof het een tot hiertoe onbekend modelnummer! Hij kon de vaas vlot ko-
pen en sprak met Willy af om ze enkele dagen later in de buurt van Doornik gaan op te halen. Toen ze de 
vaas eindelijk onder ogen keken zijn ze even moeten gaan zitten om even te overleggen hoe ze het trans-
port gingen organiseren. Ze konden zich gelukkig prij-
zen dat ze met twee waren want de maten en het 
gewicht maken dit soort stukken moeilijk hanteerbaar. 
Enfin toen ze thuis kwamen vond dochterlief dat 
deze vaas voor haar een ideale plaats zou zijn 
om verstoppertje in te spelen…. 
 

KENMERKEN: 
 
Maten:  H = 87  cm 
  B = 55  cm 
   
Nummer:  322  Ingestanst 
 
Andere:    geen  
Kleuren: groen geel met 
  grijze toetsen 
Bodem:  ongeglazuurd 
 
Scherf: wit 

De bodem vertoont dui-
delijk sporen van een 
breuk die in het verleden 
hersteld werd. In het linker 
bovenkwadrant het inge-
stanst nummer 322 

KENMERKEN: 
 
Maten:  H =  5  cm 
  B = 11  cm 
   
Nummer:  geen 
 
Andere:     16 zwarte inkt 
Kleuren: groen / bruin  
  
Bodem:  ongeglazuurd 
 
Scherf: wit 
 

KENMERKEN: 
 
Maten:  H = 8,5  cm 
  B =  21,5  cm 
   
Nummer:  248 opgelegd 
 
Andere:     geen 
Kleuren: bruin met grijze 
  toetsen    
Bodem:  ongeglazuurd 
 
Scherf: wit 

Rechts het vaasje uit het archief. 
Uiterst rechts hetzelfde model op een stand 
in Ciney. Ook de kleurstelling en de kleur 
overgang aan de buitenzijde is niet echt 
Hasselts te noemen. Terecht maakte hij dan 
ook de opmerking dat dit doet denken aan 
de drakenvazen type “nr. 201” 


