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De “terugkeer van de lenteda-

me”, zo noemde gastspreker Mario 

Baeck, dit Hasselts tegelpaneeltje 

dat van de totale vernietiging werd 

gered door de vzw Vriendenkring 

Stadsgidsen Blankenberge. Ik weet 

niet of de keuze van de datum 

voor de voorstelling van het geres-

taureerd paneeltje toevallig geko-

zen werd op de vooravond van de 

lente maar het gaf de talrijke aan-

wezigen toch wat kriebels bij de 

plechtige onthulling op het eerste 

verdiep van het Blankenbergs stad-

huis waar het als symbool van het 

tegelpatrimonium een vaste opstel-

ling krijgt. 

Het doet ons dan ook zeer veel ple-

zier dat deze eer te beurt valt aan 

een Hasselts tegelpaneel.  

Uit de diverse toespraken onthou-

den we dat er niet alleen langs de 

zijde van het stadsbestuur er een 

echte wil is om dit patrimonium be-

ter te beschermen maar dat er ook 

vanuit de erfgoedverenigingen 

proactief wordt opgetreden om 

bedreigd bouwkundig erfgoed te 

vrijwaren of minstens te recupere-

ren. Zo zal eerstdaags het paneel-

tje van villa Jean, na afbraak van 

de  beschermde gevel aan de vzw 

VSB overgedragen worden. Mede 

dankzij de boeiende toespraak van 

Mario waarin hij alle registers open 

trok om het belang van de Hasselt-

se fabriek te illustreren wordt de 

hoop versterkt dat beleidsmakers 

samen met erfgoedbewakers in 

hun opzet voor maximale bescher-

ming en behoud zullen slagen.   
P. Thijs 
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Beste leden,Beste leden,  

  

Na een dipje vorig jaar waar-Na een dipje vorig jaar waar-

bij we maar 2 nieuwsbrieven bij we maar 2 nieuwsbrieven 

konden maken, nemen we konden maken, nemen we 

voor 2010 de draad weer op voor 2010 de draad weer op 

en voorzien we opnieuw 3 en voorzien we opnieuw 3 

uitgaven. Aan materie zal uitgaven. Aan materie zal 

het alvast niet ontbreken, het alvast niet ontbreken, 

zo geven we in deze eerste zo geven we in deze eerste 

nieuwsbrief verslag van 2 belang-nieuwsbrief verslag van 2 belang-

rijke activiteiten waarbij het Has-rijke activiteiten waarbij het Has-

selts keramiek weer eens extra selts keramiek weer eens extra 

in de verf kon gezet worden. in de verf kon gezet worden.   

We hielden in tussentijd ook onze We hielden in tussentijd ook onze 

algemene vergadering waar ener-algemene vergadering waar ener-

zijds de balans gemaakt werd van zijds de balans gemaakt werd van 

het afgelopen tentoonstellings-het afgelopen tentoonstellings-

jaar en waarbij eveneens vooruit-jaar en waarbij eveneens vooruit-

gekeken werd naar een goedge-gekeken werd naar een goedge-

vulde activiteitenkalender.vulde activiteitenkalender.  

Voor enkelen onder ons was de Voor enkelen onder ons was de 

start van het nieuwe jaar ook start van het nieuwe jaar ook 

zeer succesvol. Verscheidene zeer succesvol. Verscheidene 

eerder zeldzaam te noemen eerder zeldzaam te noemen 

stukken werden teruggevonden stukken werden teruggevonden 

waaronder de staander met ca-waaronder de staander met ca-

chepot die we in de rubriek ge-chepot die we in de rubriek ge-

zochtzocht--gevonden aan u voorstellen gevonden aan u voorstellen 

alsook de vaas met modelnum-alsook de vaas met modelnum-

mer 323 die op de algemene ver-mer 323 die op de algemene ver-

gadering getoond werd.gadering getoond werd.  

Het jaar 2010 belooft dan ook Het jaar 2010 belooft dan ook 

rijk gevuld te zijn en het zal zeker rijk gevuld te zijn en het zal zeker 

voldoende stof opleveren voor de voldoende stof opleveren voor de 

eerstvolgende edities van deze eerstvolgende edities van deze 

nieuwsbrief.  nieuwsbrief.    

        

  

Veel leesplezier Veel leesplezier   

  

Het bestuur,Het bestuur,  
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Gevonden!Gevonden!  

Voor een uitzonderlijke vondst ruimen we hier graag wat extra plaats in. 

Eindelijk werd een compleet exemplaar van staander 389 teruggevonden 

en die eer viel te beurt aan Guido. Het stel bestaande uit een cache-pot 

en staander was reeds langer bekend van foto’s en van de staanders 

waarvan er reeds enkele al dan niet beschadigde exemplaren werden 

teruggevonden. Ondermeer door de kleurstelling roze wit en groen en de 

vorm van de cache-pot werd er steevast naar verwezen als de 

“bloemkool”. Voor dit mooie exemplaar hebben de Hasseltse modelleurs 

uit een heel ander kleurvaatje getapt. De combinatie van geel met groe-

ne en roze toetsen maken er een mooi geheel van. 

Ook het verhaal van de vondst op zich is de moeite. Guido was immers 

niet de eerste kandidaat koper. Hij moest braaf zijn beurt afwachten tot 

een dame haar man niet kon overtuigen om hem te kopen. Toen die 

knoop na enkele spannende minuten doorgehakt was en de kopers af-

dropen was Guido er als de kippen bij om de koop te sluiten. 

Zo zie je maar dat een combinatie van vroeg opstaan en doorzettingsver-

mogen en geduld toch pareltjes kunnen opleveren! 

KENMERKEN: 

 

Staander 
 

Maten:  H= 93 B = 40 cm 
   
Nummer:  389 Ingestanst 
   
Andere:    geen  
 
Kleuren:    groen   
 
Bodem:     ongeglazuurd 
 
Scherf: wit 

 

Cache-pot 

 

Maten:  H= 42,5 B = 40 cm 
   
Nummer:  geen 
   
Andere:    geen  
 
Kleuren:    geel ,roze 
 
Bodem:     geglazuurd 

Na de officiële onthulling en onder be-

langstelling van de lokale pers kregen 

ook de talrijk opgekomen genodigden 

de mogelijkheid om het paneeltje van 

nabij te bewonderen.  

Links: het paneeltje in zijn “geschilderde 

arduinen” kader. 

In situ weergave van het paneel in de 

Deswertlaan tot september 2008 

De toespraken werden gevoerd door de 

schepen van Cultuur, Mvr. Van Asbroeck 

(vzw VSB) en Mario Baeck  

De glunderende schepenen van Cultuur 

en Ruimtelijk Ordening met Mvr. Vanas-

broeck achter het onthulde paneel. 

Op de verschillende beelden kunnen we in detail 

de twee delen van naderbij bekijken. We hebben 

lang moeten gissen om te weten hoe de pot op 

de staander moest zitten, nu hebben we het ant-

woord. De foto rechts boven toont de cilindervor-

mige uitstulping die in het gat bovenaan de 

staander past. 

Rechts een uitsnede van de foto van de WT 1897 

waar deze combinatie prominent vooraan stond. 
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BezochtBezocht  

Zelden wordt ons de kans geboden om 

de kleuren van het Hasseltse keramiek te 

verdedigen in een nationale context. Het 

telefoontje van de conservatrice van het 

keramiek museum van Andenne kwam 

dan ook niet alleen onverwacht maar 

ook enigszins ongelegen, we waren im-

mers in de laatste rechte lijn naar de ope-

ning van onze eigen tentoonstelling. Toen 

het project echter uit de doeken gedaan 

werd en de mogelijkheid om onze kera-

miek eens in het breder kader van de an-

dere producenten uit de Belle Epoque te 

kunnen tonen, duidelijk werd, konden we 

er niet aan weerstaan om mee te doen. 

Ook het feit dat de tentoonstelling op 2 

locaties, in het zuiden en het noorden van 

het land, in gereputeerde musea  en gedurende ruim 6 maanden doorging was doorslaggevend. 

De verwachtingen waren dan ook hoog gespannen toen we op 4 september naar Andenne trokken voor de 

opening. Ze werden meer dan ingelost want niet alleen het Art-Nouveau decor maar ook de confrontatie 

met andere producenten en kunstenaars keramisten toonden eens temeer de unieke plaats die de Hasseltse 

Keramiekfabriek innam.  

Voor diegenen die er niet naar toe konden hieronder enkele sfeerbeelden. Op eenvoudige aanvraag is ook 

een gratis cd-rom met de foto’s van beide tentoonstellingen te verkrijgen.  
 

Leden aan het woordLeden aan het woord  

Als laatste van de huidige bestuursleden komt onze secretaris aan het woord. Hieronder vindt je het relaas 

van zijn “coup de foudre” voor het Hasseltse keramiek. 

  
Erfenisperikelen 

 

Toen Grootvader Emile Melotte in 1993 op hoge leeftijd het 

tijdelijke met het eeuwige verwisselde moest zoals gebruikelijk  

het huis leeggemaakt worden. Als kleinkind was ik daar niet 

echt bij betrokken tot op het moment dat mijn moeder ons 

uitnodigde om een kijkje gaan te nemen naar de uitgestalde 

huisraad die onder de kinderen zou verdeeld worden. 

Zodoende kon zij eventueel stukken die ons interesseerden 

proberen te bemachtigen. We deden dus onze ronde en 

vonden niets bijzonders behalve een plastieken roerzeef (een 

passevite in’t Hasselts) uit de jaren zestig die we in onze keu-

ken konden gebruiken. 

Enkele dagen later werd de verdeling gehouden en de zon-

dag daarop mochten we de gevraagde stukken gaan op-

halen. Bij mijn ouders aangekomen stond de vuurrode roer-

zeef ons op tafel op te wachten. Na de koffie kwam er ech-

ter een kleine verrassing. Mijn moeder kwam op de proppen 

met een bruin en groen bordje met een druivenblad in half-

reliëf. Ze overhandigde ons dat bordje met de woorden “dit 

moeten jullie goed bewaren het is Hasselts keramiek en komt 

nog van Va”. Voor een goed begrip Va was onze overgroot-

vader die als smid in de keramiekfabriek had gewerkt van-

daar… . Voor ons, late dertigers, viel dat bordje niet echt in 

de smaak maar ja een gegeven paard kijk je niet in de 

mond. Tijdens het daaropvolgend gesprek kregen we een 

beter beeld van de fabriek zo ontdekte ik dat we in dat ge-

bouw op medisch school onderzoek geweest waren. Toen ik 

de vraag stelde of er nog meer keramiek bij de verdeling 

was antwoordde ons moeder bevestigend, er waren ook 

nog een tabakspot en een stel kandelaars, ook deze werden 

door ons blijkbaar over het hoofd gezien. Door de interesse 

die we betoonde voor het verhaal van de fabriek en het-

geen dat er gemaakt werd verwees moeder ons naar een 

antiquair vooraan op de Maastrichterstraat waar in de etala-

ge nog een bitterkruik te koop stond. Op de terugweg naar 

huis werden er reeds plannen gemaakt om de kruik te gaan 

bekijken en ze eventueel te kopen. Enkele dagen later stond ze reeds op onze dressoir te pronken naast het 

bordje dat we gekregen hadden. Het was geen koopje geweest want we moesten er 3500 Bef (nu € 87) voor 

betalen hetgeen ons verschrikkelijk duur leek. Toen we in de daaropvolgende weken op voorspraak van ons 

moeder ook naar het museum Stellingwerff trokken en daar de kleine collectie Hasseltse keramiek ontdekten, 

waren we helemaal verkocht. We kochten er immers de tentoonstellingscatalogus van 1982 die voor ons de 

openbaring was. Toen was het hek helemaal van de dam en begonnen we onze zoektocht op rommelmark-

ten en beurzen. De eerste was uiteraard Tongeren maar daar vonden we niets dus verlegden we ons terrein 

naar Brussel waar we van  een grote rommelmarkt op het Vossenplein gehoord hadden. Toen we daar voor 

de eerste maal naar toe gingen kochten we twee grote vazen voor weinig geld. Hierdoor kregen we nog 

meer de smaak te pakken want was er plezanter dan een goed stuk te vinden en een goede prijs te bedin-

gen. Het maakt letterlijk je dag goed en is een aanzet om nog meer markten te doen en nog meer stukken te 

kopen.  Ook al waren het niet altijd de goede zoals soms achteraf bleek. Stilaan leerden we ook andere ver-

zamelaars kennen en de rest van het verhaal kennen jullie, uit die eerste kleine vriendenkring ontstond onze 

vereniging die stilaan groeide en waarvan de leden elk op hun manier aan dezelfde hobby begonnen. Hun 

verhaal hopen we in de volgende edities eveneens te kunnen brengen.      

 

Patrick Thijs, secretaris 

Links: Onze 

imposante Has-

seltse vaas met 

o p g e l e g d e 

bloemversiering 

kreeg een cen-

trale plaats in 

de tentoonstel-

lingsruimte. 

Rechts: con-

frontatie tussen 

Hasselts kera-

m i e k  e n 

Vlaams aarde-

werk 

Hierboven het bewuste bord-

je dat de aanzet vormde 

voor een grote passie. 

Voor de volledigheid geven 

we ook even mee dat het  

de ingestanste nummer 166 

draagt en dat de achterzijde 

uiteraard volledig gegla-

zuurd is. 

Rechts de fameuze bitter-

kruik die we enkele dagen 

na het bordje in ons bezit 

kregen. Het is eerder de 

kruik die ons overstag deed 

gaan. We werden immers 

geïntrigeerd door haar 

mooie vorm en zeker ook 

door het druipglazuur.  De 

inscriptie “G Fryns &C° - Has-

selt” in de bodem maakte 

ons dan weer nieuwsgierig 

naar de link met de jenever-

industrie. 

 

Links: een opstel-

ling van verschil-

lende producen-

ten. Het gebruik 

van origineel 

(Serrurier Bovy) 

meubi la i r  in 

combinatie met 

Hasseltse kera-

miek is zeer ge-

slaagd. 

Rechts: In Torhout 

werd de opstel-

ling volledig in 

v i t r i n e k a s t e n 

uitgevoerd waar-

door een meer 

coherente voor-

stelling per pro-

ducent ontstond. 


