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De viering van ons eerste lustrum was voor het bestuur reeds in de 

loop van 2010 een agendapunt dat meerdere malen aan bod kwam  
tijdens de bestuursvergaderingen. We besloten dan ook om al tijdens 
de Cultuurbeurs van september van dat jaar doormiddel van een 
banner  dit lustrum onder de aandacht te brengen. 
Een kolfje naar de hand van onze secretaris die daarin een uitdaging 
zag om er een mooi grafisch geheel van te maken. 
Hij kwam op het idee om een collage te maken met beelden uit onze 
fotocollectie. Daarbij hield hij in zijn keuze rekening met de verschillen-

de aspecten van de Hasseltse keramiek en moest hij dus voor een 
goed evenwicht zorgen tussen kleuren, technieken en vooral de 4 gro-
te productgroepen, Jenever, Reclame , Sier -en bouwkeramiek.  Het 
heeft hem enkele uren gekost om al die foto’s bij te snijden en er de 
achtergronden van te verwijderen alvorens hij aan de compositie kon 
beginnen. Het leek eerst vrij makkelijk, zet een “diamantpunt tegel” in 
het midden en schuif de andere beelden er rond zodat we een min of 
meer rond geheel krijgen. Dat laatste bleek echter makkelijker gezegd 
dan gedaan want het kostte hem uren om de verschillende vormen 
en kleuren met elkaar te verzoenen. Het resultaat bleek goed in de 
smaak te vallen want niet alleen had de banner het beoogde effect 

maar sierde dit beeld ook de uitnodiging voor onze tentoonstelling 
waar het eveneens een centrale plaats kreeg. 
 

R. Favoreel 
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Beste leden,Beste leden,  

  

De vertraging die we in onze De vertraging die we in onze 

vorige editie aankondigde vorige editie aankondigde 

werd niet ingelopen en zo-werd niet ingelopen en zo-

doende is ook deze uitgave doende is ook deze uitgave 

rijkelijk laat. rijkelijk laat.   

In de vorige nieuwsbrief In de vorige nieuwsbrief 

werd reeds aangekondigd werd reeds aangekondigd 

dat we in deze editie ruim dat we in deze editie ruim 

aandacht zouden besteden aan aandacht zouden besteden aan 

de tentoonstellingen en andere de tentoonstellingen en andere 

activiteiten die we in de afgelo-activiteiten die we in de afgelo-

pen maanden organiseerden. Om pen maanden organiseerden. Om 

de kosten echter onder controle de kosten echter onder controle 

te houden en toch de nodige te houden en toch de nodige 

ruimte voor de foto’s en teksten ruimte voor de foto’s en teksten 

te voorzien, werd besloten om te voorzien, werd besloten om 

nieuwsbrief  2  &  3  van  dit  jaar  nieuwsbrief  2  &  3  van  dit  jaar  

samen te voegen.samen te voegen.  

Niet alleen de activiteiten komen Niet alleen de activiteiten komen 

aan bod want zoals steeds ma-aan bod want zoals steeds ma-

ken we graag wat plaats voor ken we graag wat plaats voor 

een nieuwe vondst en een foto een nieuwe vondst en een foto 

uit lang vervlogen tijden.uit lang vervlogen tijden.  

We willen langs deze weg ook alle  We willen langs deze weg ook alle  

partners en bruikleengevers die partners en bruikleengevers die 

met ons hebben samen gewerkt met ons hebben samen gewerkt 

in het kader van de tentoonstel-in het kader van de tentoonstel-

lingen hierbij nogmaals danken. lingen hierbij nogmaals danken. 

Zonder hen hadden we immers Zonder hen hadden we immers 

noch over de mogelijkheden noch noch over de mogelijkheden noch 

over een aantal belangrijke stuk-over een aantal belangrijke stuk-

ken kunnen beschikken die essen-ken kunnen beschikken die essen-

tieel waren om in ons opzet te tieel waren om in ons opzet te 

slagen. slagen.   

Het resultaat van al die inspan-Het resultaat van al die inspan-

ningen kunnen jullie op de volgen-ningen kunnen jullie op de volgen-

de pagina’s ontdekken.de pagina’s ontdekken.  

  

We wensen u veel leesplezier,We wensen u veel leesplezier,  

  

Het bestuurHet bestuur  
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Belle Epoque schatten: Hasseltse KeramiekBelle Epoque schatten: Hasseltse Keramiek  

Het begon allemaal met een eenvoudige vraag over de herkomst van een tegel  maar dat eerste contact 

tussen de secretaris en de verantwoordelijke van het Belle Epoque Centrum te Blankenberge was dermate 
inspirerend voor beide partijen dat een intense samenwerking niet kon uitblijven.  Het was uiteraard ook de 
schitterende locatie, de harmonie tussen het kleurrijke Hasseltse Art Nouveau Keramiek en de authentieke 
sfeer van een prachtige Belle Epoque villa die ons niet langer deden twijfelen om de grote stap te zetten en 
deze tentoonstelling te organiseren. Een tweede belangrijke drijfveer was het potentieel aan bezoekers die 
een kuststad met zich mee brengt waardoor we één van onze doelstellingen nl. de erkenning van de Hasselt-
se Keramiek bevorderen, in de praktijk konden brengen. 
Dankzij de steun van de beide stadsbesturen de inzet van onze leden en het bruikleen van leden en verzame-
laars kon het succes niet uitblijven. We mochten dan ook 4744 bezoekers noteren die het Belle Epoque Cen-

trum tijdens de periode van 13/5 tot 16/9  bezochten.  
Op de volgende bladzijden tonen we dan ook graag een aantal foto’s om dit succesverhaal te illustreren. 
 

P.Thijs 

Na verpakking en het transport naar Blankenberge is het tijd om alles 

weer uit te pakken en op zijn plaats te zetten. Door de goede voorbe-
reiding (elk object had een fiche met plaatsaanwijzing) en de hulp 

van het Blankenbergs departement Cultuur verliep de opstelling vlot. 

Boven 

 
Reeds van bij de balie wordt de bezoe-

ker met de Hasseltse Keramiek gecon-

fronteerd. 

 

Links 

 

De authentieke “belle etage” ruimte 
leende zich uitstekend om het sierkera-

miek tot zijn recht te laten komen. 

Door een goede selectie van kleuren en 

maten en een goed gebruik van de 

ruimte en het meubilair kon een mooi 

overzicht gegeven worden van de kwa-

liteit  en kunde die de Hasseltse fabriek 

in huis had.  
Ook  het  feit  dat  alle  stukken  hier  “vrij  

staand” opgesteld stonden werd door 

de bezoekers goed gerespecteerd maar 

ook zeer gesmaakt. 
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Tijdens de opstelling werd er ook even tijd gemaakt om de lokale pers te 

ontmoeten zodat deze onze tentoonstelling kon promoten. Dat gebeurde 
zeer efficiënt want slechts enkele uren later stond het artikel al op de site 

www.blankenberge-online.be 

Een deel van het succes van de ten-

toonstelling is zeker toe te schrijven 
aan de combinatie met de prachti-

ge Thonet meubeltjes mooi geïllu-

streerd met de foto’s op deze pagi-

na. Een woord van dank aan de heer 

Snauwaert is hier dan ook meer dan 

gepast. Hij liet ons immers een deel 

van zijn geliefkoosde verzamelob-
jecten gebruiken om er onze kera-

miek op te kunnen tonen.  

De perfecte combinatie! 

Dit  viel  ook  in  de  smaak  van  de  

dienst Cultuur waardoor er nu ge-

ruchten zijn dat dit wel eens een 

volgende Belle Epoque schat zou 

kunnen worden...    
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De grote uitdaging van deze ten-

toonstelling bestond er in om er 
voor te zorgen dat enerzijds de 

diverse aspecten van de Hasselt-

se keramiek aan bod kwamen en 

anderzijds dat ze mooi ingepast 

werden in de bestaande opstel-

ling. Er waren dan ook 2 plaatsop-

names nodig om een basis op-
stelling uit te werken. 

Zo werden op de 2e verdieping, 

rekening houdend met de be-

perkte ruimte alleen stukken ge-

toond in “pure” art nouveau stijl 

(foto links bovenaan). Op de 1e 

verdieping werd centraal in een 

platte kast het aspect publicitaire 
keramiek belicht ( foto bovenaan 

rechts.  

In de kelder werd in combinatie 

met de vaste opstelling de bouw-

keramiek getoond en kwamen 

ook  het ontwerp, de productie en 

de promotie aan bod. Hiervoor 

konden we beroep doen op de 
ontwerptekeningen en  objecten  

uit de collectie van Het Stadsmus. 

Bij het verlaten van de kelder krijgt de bezoeker een mooi over-

zicht van de meest opmerkelijke tegelrealisaties van de Majoli-
ques de Hasselt die er tot op heden nog aan de Belgische kust te 

vinden zijn.   
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Bij de opening mochten we een vijftigtal genodigden 

welkom heten waaronder een belangrijke delegatie van  
het Blankenbergs gemeentebestuur. Maar ook Limburg 

was sterk vertegenwoordigd met een 10 tal genodigden. 

In zijn speech verwees schepen Patrick De Klerck naar 

de link tussen de Hasseltse Keramiekfabriek en het lo-

kaal bouwkundig erfgoed. Hij brak tevens een lans voor 

de herwaardering en promotie van dit erfgoed. Hij merk-

te op dat dit soort initiatieven er voor zorgt dat de getui-
gen uit het verleden niet verloren zullen gaan hetgeen 

tevens aansluit bij onze doelstellingen. 

Onze secretaris nam daarna het woord ter inleiding van 

de tentoonstelling en tenslotte nodigde de BEC verant-

woordelijke Dirk Decoster ons uit om de tentoonstelling 

in te wandelen.  

Het stadsbestuur bood de aanwezigen daarna een re-

ceptie aan in de kelderruimte.  
 

Verslag: P. Thijs 

Tentoonstelling 10 jaar werking 10/09 Tentoonstelling 10 jaar werking 10/09 --  2/10/20112/10/2011  

Al van bij de eerste vergadering over de activiteiten die 
ons lustrumjaar in de kijker diende te stellen besloot het be-
stuur  dat  het  noodzakelijk  was  om   naast  een  grote  ten-
toonstelling  aan de kust zeker ook iets te doen in Hasselt.  
We vonden Het Stadsmus bereid om als gastheer op te tre-
den en ons de nodige faciliteiten en collectiestukken ter 
beschikking te stellen. Het bestuur schreef alle leden en 
een aantal individuele verzamelaars aan met de vraag of 
zij een topstuk uit hun collectie wilde uitlenen. Hierop werd 
door allen positief geantwoord zodat op 8 september alles 

netjes in kasten gestoken werd voorzien van de nodige dui-
ding. Aan de wanden werden ook enkele belangrijke ont-
dekkingen op documentair vlak, afgedrukt op grote bor-
den,  getoond. 
Op  9  september  om  11  u  verwelkomde  de  voorzitter  van  
vzw Stadsmuseum Hasselt, Michel Ilsen, de genodigden 
waarna onze secretaris en tenslotte schepen van Cultuur  
Karolien Mondelaers ook een korte toespraak hielden.  
Na de traditionele receptie waarbij uitvoerig uitleg gege-
ven werd over onze passie, genoten de leden nog van een 
gezamenlijke lunch.  
We konden bij deze gelegenheid veel positieve reacties 

noteren. Dit is ongetwijfeld mede te danken aan de goede 
communicatie rond dit gebeuren. Dankzij de steun van het 
departement Cultuur konden we ons verhaal immers vertel-
len via de diverse kanalen die zij ter beschikking hebben, 
waarvoor onze dank!  
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Boven: De secretaris geeft schepen Mondelaers tekst en uitleg bij het prachtige tegelpaneel dat door Frans en Elise ter beschikking ge-

steld werd. Rechts een beeld van de gemoedelijke sfeer tijdens de receptie. 
Onder: enkele detailbeelden van de getoonde stukken.  

ActiviteitenverslagActiviteitenverslag  
Amper een week voor de opening van onze tentoonstelling in Het 

Stadsmus waren we ook nog present op de jaarlijkse Cultuurbeurs. We 
deden dit jaar mee in het kader van de samenwerking  tussen de di-

verse erfgoed actoren die in Hasselt werkzaam zijn. Dit vertaalde zich in 

een gezamenlijke opstelling waardoor de standen weliswaar iets klei-

ner dan gewoonlijk waren maar met het voordeel dat je het gezamen-

lijk doelpubliek beter bereikt. In het algemeen een positieve ervaring 

maar in de evaluatie hebben we toch de suggestie gegeven om een 

meer centrale plaats in het Cultureel Centrum te voorzien zodat een 
groter deel van de bezoekers langs de standen zou passeren.  

De erfgoedcel stelde bij deze gelegenheid ook haar brochure “Wie is 

Wie? Het Hasseltse erfgoedveld” voor. Onze vereniging werd daar ook 

in opgenomen. Voor diegene die dat wensen zijn er nog een aantal 

exemplaren beschikbaar bij het secretariaat. 



Het lukt ons niet elk jaar om een uitstap te organiseren want alleen al een reisdoel vinden dat enigszins aan-

sluit bij onze activiteiten is al een hele opgave. We waren dan ook blij dat we deze zomer 2 locaties konden 
combineren. Een tiental leden schreef in en zo vertrokken we met eigen wagens op 15 augustus naar Moes-
kroen  om er “la maison Picarde” ook gekend onder de naam “Maison du peuple” te bezoeken. Vermits we 
dan niet ver van Torhout zouden zijn grepen we die gelegenheid ook aan om daar de mooie tentoonstelling 
“Belgische Art Deco Keramiek” te gaan bezoeken.  
Het werd ondanks de vele kilometers toch een zeer aangename dag waarbij we nog als toemaatje een heu-
se oldtimerparade op het Torhoutse marktplein konden meepikken. 
 

P. Thijs 
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UitstapUitstap  

De mooie tegeltaferelen in het maison Picarde zijn ondanks socialisti-

sche thematiek een (m)lust voor elke tegelliefhebber.  
Onder.  Na een gezamenlijk middagmaal waren we rond 3 uur present 

in het museum voor Torhouts aardewerk  om onder leiding van een 

gids de tentoonstelling Belgische Art Deco keramiek te bezoeken.
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Gevonden!Gevonden!  

Niet echt een nieuwe vondst want we kenden dit modelnummer al maar 

wel  nieuw  in  de  zin  dat  dit  een  “naakt”  model  is  en  we  dus  duidelijk  de  
bloemmotieven in halfreliëf kunnen onderscheiden. Op de 4 wanden zijn 2 
verschillende motieven te herkennen die elkaar afwisselen.  
Het is interessant om op te merken dat ook hier weer gewerkt wordt met 
open -en gesloten bloemen. Dit soort van afwisselende decoratie is ook 
terug te vinden op de fruitkorven waar ook de overlangs geplaatste motie-
ven gesloten en open bloemen voorstellen. 
Door de geglazuurde bodem is het modelnummer zeer moeilijk leesbaar. 

Dit is één exemplaar van een paar en de eigenaar beloofde ons een foto 
van het tweede exemplaar waarop het modelnummer hopelijk duidelijker 
zal te lezen zijn. 

KENMERKEN: 
 

Maten:      H: 17 B/D: 15 cm 
     
Nummer:  168  Ingekrast 
   
Kleuren:   
buitenzijde  monochroom 
bruin, binnenzijde wit    
 
Bodem:      geglazuurd 
 
Binnenzijde:  geglazuurd 
 

AGENDAAGENDA  

¨ Als afsluiting van dit lustrumjaar organiseren we op 2 december aanstaande een ledenvergadering waar-

bij we nog even zullen stil staan bij de verwezenlijkingen van de voorbije 10 jaar. We zullen ook trachten  
inzicht te geven in de verworven kennis gedurende die periode. In bijlage van deze nieuwsbrief vinden jul-
lie de uitnodiging voor deze activiteit.  ¨ De statutaire algemene ledenvergadering is de daaropvolgende activiteit die zoals gewoonlijk gepland 

wordt in de loop van de maand maart  

Getuigen uit het verledenGetuigen uit het verleden  

Als je op een brocante geen  

keramiek vindt en je hebt de 
markt al van voor naar ach-
ter, van links naar rechts en 
omgekeerd afgelopen is het 
tijd om door enkele albums 
met oude prentkaarten te 
snuffelen. Zonder gericht te 
zoeken  want  onder  de  noe-

mer “keramiek” zal je weinig 
vinden.  Onze aandacht en 
zeker  die  van  Betty  gaat  
echter dikwijls naar interieurs, 
er moest maar eens iets op 
staan... Deze kaart toont een 
oud café interieur in Brugge 
van rond de vorige eeuwwis-
seling. En wat hangt er tegen 
de wand? 


