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Aan  de algemene vergadering wordt in deze nieuwsbrief over het 
algemeen weinig aandacht besteed. De reden daartoe is dikwijls 
het “droge voeding” gehalte van dit soort vergaderingen. 
Het bestuur maakt er al jaren werk van om aan deze wettelijk ver-
plichte activiteit een extra dimensie te geven waardoor het nuttige 
aan het aangename wordt gekoppeld. 
Sinds enkele jaren maken we van deze gelegenheid gebruik om 
door leden meegebrachte stukken onder elkaar te bespreken (zie de 
sfeerbeelden hieronder). 
Dit jaar voegden we er voor het eerst een tweede luik aan toe. Na 
het officieel gedeelte gaf onze archivaris een overzicht van de ver-
schillende stukken in Hasselts keramiek die voor de tentoonstelling 
geselecteerd werden. Ook de ondersteunende elementen die het 
geheel moeten kaderen in een Belgische en Euregio context wer-
den getoond. Hierdoor  duurde de vergadering wel wat langer 
maar daar had niemand bezwaar tegen. Zoals steeds werd de ver-
gadering officieel beëindigd tussen pot en pint en werd het nog véél 
later... 

  
Redactie: Redactie:   
W. Liesens, R. Favoreel, W. Liesens, R. Favoreel,   
R. Vliegen,P. ThijsR. Vliegen,P. Thijs 
Eindredactie: P. ThijsEindredactie: P. Thijs  
Fotografie: P. Detilloux * Fotografie: P. Detilloux *   
* * (tenzij anders vermeld).(tenzij anders vermeld).    
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Beste leden,Beste leden,  
  
Dit drukke tentoonstellings-Dit drukke tentoonstellings-
jaar heeft tot gevolg dat jaar heeft tot gevolg dat 
een en ander niet tijdig klaar een en ander niet tijdig klaar 
is en zodoende vinden jullie is en zodoende vinden jullie 
deze nieuwsbrief van maart deze nieuwsbrief van maart 
slechts half april in de bus.slechts half april in de bus.  
Het zijn echter geen vijgen Het zijn echter geen vijgen 
na Pasen want zoals steeds na Pasen want zoals steeds 

is er voor elk wat wils.is er voor elk wat wils.  
Zo is er het leuke verhaal van Zo is er het leuke verhaal van 
Roald en Michel over de vondst Roald en Michel over de vondst 
van een vrij uniek stuk, een bij-van een vrij uniek stuk, een bij-
drage over zegeltjes evenals de drage over zegeltjes evenals de 
steeds wederkerende rubrieken steeds wederkerende rubrieken 
gezochtgezocht--gevonden en “uit het gevonden en “uit het 
archief”.archief”.  
Vooruitziend zoals we zijn en om Vooruitziend zoals we zijn en om 
de bron niet te laten opdrogen de bron niet te laten opdrogen 
doen we hier terug een oproep doen we hier terug een oproep 
om jullie verhaal “van hoe je be-om jullie verhaal “van hoe je be-
gon te verzamelen” of met welk gon te verzamelen” of met welk 
stuk het allemaal begon, aan de stuk het allemaal begon, aan de 
redactie door te spelen. redactie door te spelen.   
Zoals aangekondigd op de alge-Zoals aangekondigd op de alge-
mene ledenvergadering wordt mene ledenvergadering wordt 
een belangrijke tentoonstelling een belangrijke tentoonstelling 
rond Clément Massier ingericht rond Clément Massier ingericht 
te Vallauris. We hebben met de te Vallauris. We hebben met de 
inrichters contact gehad en kun-inrichters contact gehad en kun-
nen u melden dat deze zal door-nen u melden dat deze zal door-
gaan tussen 4 juli en 2 november gaan tussen 4 juli en 2 november 
e.k.. Het bestuur bekijkt of er e.k.. Het bestuur bekijkt of er 
een mogelijkheid is om een een mogelijkheid is om een 
groepsbezoek te organiseren groepsbezoek te organiseren 
maar daar hoor je later nog meer maar daar hoor je later nog meer 
over. In tussentijd...over. In tussentijd...  
  
Veel leesplezier Veel leesplezier   
  
Het bestuur,Het bestuur,  
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ActiviteitenverslagActiviteitenverslag  

Gevonden!Gevonden!  

Toen dit bord op E-bay aangeboden werd was onze secretaris niet 
meer te houden. Vooral de verwijzing dat dit bord als geschenk ge-
geven was aan een oud werknemer, grootvader van de huidige 
eigenares intrigeerde hem. Toen de koop afgerond werd en hij het 
uiteindelijk kon gaan ophalen bleek dat het bord als afscheidsge-
schenk gemaakt werd voor de boekhouder van de fabriek. De man 
woonde in Hoei (Huy) en spoorde dagelijks naar Hasselt om op de 
fabriek de boekhouding te verzorgen.  
Veel weten we niet van hem, zijn naam was Celestin Leclercq ge-
boren in 1870 in Pepinster en  studeerde voor boekhouder in jawel… 
Verviers. Hij huwde een naaister die een winkel in stoffen en naaige-
rei uitbaatte in Huy. Hij bouwde daar later een vrijstaande villa. 
Hij kreeg drie kinderen waarvan de jongste in 1912 (moeder van de 
eigenares) geboren werd.  
Hij verliet de fabriek voor zijn pensi-
oen kort voor de 1e W.O. om zich 
met de opvoeding van zijn kinde-
ren bezig te houden. Bij die gele-
genheid werd dit bord voor hem 
gemaakt.  
Op de detailfoto ziet men duidelijk 
de aanzetpunten van de pipet 
zodat we hier zeker kunnen spre-
ken van een handgemaakt en dus 
uniek stuk.   

KENMERKEN: 
 
Maten:  B =  46  cm 
   
Nummer:  309 Ingestanst 
   
Andere:    geen  
 
Kleuren: groen /geel 
 
Bodem:  geglazuurd 
 
Scherf: wit 

Enkele weken geleden ontvingen we foto’s van het pension Lecomte op de zeedijk van Blankenberge. Op 
de foto links van de open loggia met zicht op zee ziet men links en rechts op de muren duidelijk tegels van 
Hasselts fabrikaat (cfr. opstelling Raamtheater). 
De foto rechts toont de voorgevel van het gebouw zoals deze er in de periode rond 1905 er uit zag. 
Op de gevel zijn verschillende decoratieve tegeltableaus te herkennen. De kwaliteit van de foto laat echter 
niet toe om de details uit te vergroten. Op het eerste zicht lijkt het er echter op dat ook deze panelen van 
Hasseltse makelij zijn.   
  
Bron: privé archief familie Kennes - Vanasbroeck Blankenberge 

Getuigen uit het verledenGetuigen uit het verleden  

Bezoek Cogels Osy lei en het Raamtheater.  
Uitnodiging en inschrijvingsformulier worden u eerstdaags per 
post toegezonden. 

Eerstvolgende Activiteit!Eerstvolgende Activiteit!  

De  voorzitter glimlacht en begint met de verwelkoming terwijl de secretaris in de han-
den klapt om tot de orde te komen, en de archivaris aanstalten maakt om zijn mou-
wen op te rollen …. We kunnen er aan beginnen. 
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Uit het ArchiefUit het Archief  

De vazen op de man-
tel vertonen een onbe-
kend decoratiepatro-
nen links horizontale 
banden en rechts een 
(zonne)bloemmotief. 

Tegel met vermoede-
lijk een pauwenoog 
motief. 

Wie heeft ze niet gekend de zegeltjes. Je kreeg ze bij de lokale kruidenier en als je een blad of een boekje vol 
gekleefd had mocht je ze terug bij hem inruilen en kreeg je korting op je aankopen of kon je sparen voor huis-
houdgerief.   
Ook de Hasseltse keramiekfabriek gebruikte blijkbaar zegeltjes. Ze werden uiteraard niet als spaarinstrument 
gebruikt maar wel als aanduiding van herkomst of als prijsetiket. Ze zijn vrij zeldzaam en dat is ook logisch 
want de lijm “gom” uit die tijd was er niet op gemaakt om eeuwen te blijven plakken.  
In tussentijd kennen we toch al een aantal stukken waar ze op voorkomen. Toen Mark ons onlangs een foto 
van weer een andere versie doorstuurde en ons suggereerde om dit eens in de nieuwsbrief te zetten, vonden 
we dat onmiddellijk een goed idee. Hieronder tonen we u dan ook de verschillende zegeltjes en de stukken 
waarop ze teruggevonden werden. 

Leden aan het woordLeden aan het woord  

Na de voorzitter in de vorige nieuwsbrief komt hier een verhaal van Roald en Michel die hier uit de doeken 
doen hoe het hiernaast getoonde stuk uiteindelijk bij Michel terecht kwam... 

Kleine wereld …  
 
De mensen zeggen altijd ‘de wereld is toch klein als 
ge het nagaat’, awel dit is duidelijk van toepassing op 
het volgende verhaal . 
Op één van onze ledenvergaderingen kwam ik te pra-
ten met Michel Broux omtrent de zoektocht naar het 
‘Hasselts Keramiek’. Het verhaal ging over de vondst 
van één van zijn pronkstukken, het befaamde inktstel-
bord met in het midden het inktpotje met daarover het 
hondenhoofd en op de zijkant het hertengewei 
(waarschijnlijk gelinkt met het wapenschild van Has-
selt) waarop de inktpen of –veer kon liggen. 
Het verhaal werd boeiender en boeiender naarmate 
Michel vertelde. Eens te meer omdat hij kwam te 
spreken over een Zonhovenaar dewelke vertegen-
woordiger geweest was bij Fryns waar het inktstel 
oorspronkelijk van kwam. Mijn vader is eveneens zo-
als Michel in Zonhoven geboren  en waarschijnlijk 
daarom dat mijn oren nog meer spitsten naar de in-
houd van dit verhaal. 
 
Hieronder het verhaal van Michel : 
 
“Op één mei 1990 bezochten Rita en ik de jaarlijkse rommelmarkt in Genk. Zoals gewoonlijk gingen we niet 
samen op zoek. Na een tijdje kwam ik haar terug tegen, ze had iets speciaals in Hasselts keramiek gevon-
den, een inktstel. Nieuwsgierig hoe de verkoper aan dit stuk gekomen was, begon ik een gesprek met hem. 
Hij had een paar dagen geleden een huis opgeruimd in Zonhoven vertelde hij. Als geboren Zonhovenaar wil-
de ik natuurlijk weten waar. Hij beschreef me waar het ongeveer was, maar hij wist geen straat en naam. Aan 
zijn beschrijving te horen was het in de buurt van waar ik altijd gewoond had. Hij had er ook nog enkele za-
ken gevonden van de stokerij Fryns in Hasselt wist hij nog te vertellen. 
Thuis gekomen begon ik er over na te denken en herinnerde me volgend verhaal. Mijn vader had me een tijd-
je voor zijn dood in 1989 verteld dat er thuis wat verder in de Herestraat een man woonde die bij Fryns in 
Hasselt als handelsreiziger had gewerkt. Hij was gehuwd met Josée, een nicht van mijn moeder. Pa vroeg 
hem of hij niets meer had voor zijn verzamelende zoon en kreeg als antwoord dat hij alles wat hij had enkele 
jaren voordien geschonken had aan het Jenevermuseum van Hasselt. Deze persoon en zijn vrouw stier-
ven in 1990 kort achter elkaar. Nu wist ik waar ons inktstel vandaan kwam, gelukkig had hij dit stuk Hasselts 
keramiek vergeten weg te schenken. De handelsreiziger heette Louis Vliegen....” 
 
Het toeval wil nu dat de bewuste Louis Vliegen de Peetvader van mijn vader was en dat ik er meerdere ma-
len op bezoek ben geweest als kleine bengel. Uiteraard in die tijd was mijn interesse voor Hasseltse Kera-
miek er nog niet. 
Navraag in de familie leerde me dat de nonkel van mijn vader +- sinds 1935 als vertegenwoordiger werkte 
voor de Familie Severy (jeneverstokers). Hij stond in voor de bestellingen en leveringen in cafés en winkels. 
Zowel hijzelf als zijn echtgenote (Josée Indeherberghe) hadden nauwe banden met de familie Severy (tant 
Josée heeft trouwens alle bruidsjurken voor de familie Severy gemaakt in de tijd dat zij naaister was). Louis 
heeft, nadat Severy stopte, nog heel even voor de jeneverstokerij Fryns gewerkt (+- 2jaar) en dit totdat hij na 
2 hartinfarcten verplicht thuis diende te blijven in 1982. Mijn vader weet nog dat er een soort inktstel (?!) op 
de schoorsteenmantel stond bij nonk Louis maar heeft door de onwetendheid nooit aandacht geschonken 
aan deze stukken bij de verdeling van de erfenis. Louis en Josée hadden geen kinderen dus alles wat de fa-
milie niet wou zal waarschijnlijk door onze ‘marchand’ van de Genkse markt opgehaald zijn. 
Zo zie je maar dat een vondst soms héél dichtbij zit en dat sommige leden nog verre familie kunnen zijn … 
 
Tot daar het  waar gebeurd verhaal van Michel Broux en Roald Vliegen 

Onder dit model 170 
met bloemetjes motief 
kleven eveneens 2 ze-
gels. De bovenste is 
duidelijk de prijs-zegel 
(idem als op vaas 323). 
De onderste is duidelijk 
een rechthoekig model. 
Alle vergrotingen ten 
spijt konden we niet 
opmaken of ook hier 
een meandermotief op 
terug te vinden is 

Bij het nader bestuderen van de zegeltjes op de zonnebloemvaas vallen er verschillende dingen op. 
Zo is er de grafische benadering. We zien hier immers elementen uit verschillende tegelontwerpen terug komen. De zegel rechts toont 
het Grieks meander motief dat we terugvinden op tegel 569 (Ravissant p. 107). Opmerkelijk is ook dat de vormnummer vermeld op deze 
zegel verkeerd is. Deze moet 323 zijn en niet 332!   
De zegel links toont dan weer elementen van het motief van tegel met vormnummer 8 (Ravissant p. 100). Bij het nader bestuderen van 
deze zegel kan men opmerken dat hij uit twee lagen bestaat.  Zo is het centrale deel waar op de prijs vermeld staat duidelijk de onder-
liggende laag. Daarenboven is er een dubbel randschrift. Op de bovenste zegel staat: St. AN. CERAMI.. Waarna de letters “AN C” zicht-
baar worden van de onderste laag.  Op verschillende plaatsen is ook de vertikaal gestreepte band te zien van de onderste zegel. 

Ook van Frans kregen we al een tijdje geleden deze foto’s doorgestuurd van een 
leeuwen tegeltje  waarop ook een zegel aan de voorkant kleefde. 
We zien hier duidelijk het nr. 175 op geschreven. Dit is het nummer dat deze tegel 
heeft in de tegelcatalogus. De zegel werd dus aan de voorkant geplaatst als iden-
tificatiestuk met daarop de referentie van de catalogus. Deze tegel was dus duide-
lijk een “showroom model”  

De vondst van dit zegeltje lost waarschijnlijk het mysterie van de twee over elkaar geplakte zegels op. 
Als we dit zegeltje van nabij bekijken valt de vertikaal gestreepte rand op. 
Het doet ons dan ook vermoeden dat dit het zegeltje is dat eerst op de vaas 323 geplakt werd waarna 
een andere zegel over geplakt werd. Als dit zo is, dan is dit zegeltje ouder. 
Als we al deze elementen samenbrengen en even op een tijdlijn zetten en op basis van de op vaas 
323 teruggevonden zegeltjes kunnen we de volgende theorie ontwikkelen: 
Zegeltjes werden gebruikt als identificatie elementen en droegen een referte nummer van de catalo-
gus en/of de prijs. Stukken die op een tentoonstelling uitgestald werden kregen zulke zegeltjes opge-
plakt. Bij de eerste deelname aan een tentoonstelling in 1897 gebruikte men het bloemvormig zegeltje. 
Bij de volgende tentoonstelling (1907) was het om een of andere reden nodig een nieuw zegeltje te 
plakken en gebruikte men het nieuw model. 


