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Neen beste lezer ons succesrijke werking 

van de laatste 10 jaar is ons niet naar het 
hoofd gestegen, noch proberen we in de-
ze carnavalsperiode de draak te steken 
met ons vorstenhuis en we hebben ook 
niet aan het paleis gevraagd om hofleve-
rancier te worden. Alhoewel dit laatste 
toch een beetje de reden is om ons logo 
met  de  kroon  van  de  Belgische  monar-

chie te bekleden. We hebben allen in de 
Gracieus catalogus kunnen lezen dat en-
kele stukken Hasseltse keramiek door het 
koningshuis verworven werden in 1897. 
Velen zoals ik zelf hebben zich dan ook al 
dikwijls afgevraagd welke stukken de ko-
ning bevielen en waar die dan zouden kunnen zijn. Ik was dan ook blij 
verrast toen ik op het einde van de maand november van vorig jaar 
onverwacht een mailtje kreeg van Mvr. Martine Vermeire, adjunct pa-
trimonium van de civiele lijst van de koning, met de vraag of wij wisten 
hoe de vazen nr 446 er konden uit zien. Ze verwees hierbij naar Graci-

eus  waarin  op  p.13  melding  wordt  gemaakt  van  deze  aankoop  en  
bevestigde dat deze ook zo op de civiele lijst ingeschreven werden. Ik 
had zo een vaag vermoeden dat we dit nummer niet kenden en een 
blik in het fotoarchief bevestigde al snel dat we haar niet zouden kun-
nen helpen, hetgeen ik haar schriftelijk bevestigde. De dag daarop 
kreeg ik opnieuw een mail met de vraag hoe zij die vazen eventueel 
kon herkennen. Noblesse obligue... en dus beschreef ik in mijn ant-
woord de basiskenmerken van de Hasseltse keramiek waarbij ik ui-
teraard ook te kennen gaf dat we graag op de hoogte bleven van 

haar eventuele ontdekkingen. Een dag later 
kreeg ik alvast een mail met 2 foto’s aange-
hecht de ene met een makkelijk te identifi-

ceren Guerin vaas en de andere met de hier 
afgebeelde staander. Ik was dan ook in mijn 
nopjes  om  haar  te  kunnen melden dat  ko-
ning Leopold II blijkbaar niet alleen een paar 
vazen nr 446 bestelde maar dat zijn oog ook 
gevallen was op onze Hasseltse “bloemkool” 
staander.   
We moeten voor de volledigheid hier ook 
even vermelden dat de interesse van mvr 
Vermeire gewekt werd dankzij Jo Rombout 
(ex secretaris vzw stedelijk museum Hasselt) 

die haar tijdens een ontmoeting attent 
maakte op het feit dat het koningshuis Has-
selts aardewerk had gekocht en haar ook 
voor meer informatie naar ons verwees, be-
dankt Jo! En nu maar hopen dat de zolders 
en kelders van de paleizen snel hun Hasselt-
se geheimen prijsgeven. 
 

P. Thijs 
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Beste leden,Beste leden,  
  

Het is de gewoonte dat we-Het is de gewoonte dat we-

na een tentoonstellingsjaar  na een tentoonstellingsjaar  

we de riem afleggen en  wat we de riem afleggen en  wat 

gas terug nemen zodat  de gas terug nemen zodat  de 

boog niet altijd gespannen boog niet altijd gespannen 

blijft.  2012  wordt  dan  ook  blijft.  2012  wordt  dan  ook  

een jaar waar weer opnieuw een jaar waar weer opnieuw 

tijd gemaakt zal worden tijd gemaakt zal worden 

voor de dingen die minder organi-voor de dingen die minder organi-

satorische inspanningen vergen satorische inspanningen vergen 

en die toch garant staan voor  en die toch garant staan voor  

een actieve werking. Enkele sa-een actieve werking. Enkele sa-

menkomsten en een uitstap  menkomsten en een uitstap  

staan al vast op de planning staan al vast op de planning 

maar we hopen op voldoende in-maar we hopen op voldoende in-

teresse om een werkgroep rond teresse om een werkgroep rond 

“vormen” op te starten. “vormen” op te starten.   

Op het vlak van de vondsten door Op het vlak van de vondsten door 

individuele verzamelaars nam individuele verzamelaars nam 

2012 een vliegende start met de 2012 een vliegende start met de 

topvondst  van  Roald  die  er   sa-topvondst  van  Roald  die  er   sa-

men met schoonvader Willy ette-men met schoonvader Willy ette-

lijke honderden kilometers voor lijke honderden kilometers voor 

over had om zijn reuze cachepot over had om zijn reuze cachepot 

in Nederland te gaan halen. Ook in Nederland te gaan halen. Ook 

Ronny deelde in de prijzen want Ronny deelde in de prijzen want 

hij  kon  een  reiger  op  de  kop  tik-hij  kon  een  reiger  op  de  kop  tik-

ken. En voor de eerste maand ken. En voor de eerste maand 

van het jaar goed en wel voorbij van het jaar goed en wel voorbij 

was kon de secretaris nog een was kon de secretaris nog een 

paar azuurblauwe vazen met me-paar azuurblauwe vazen met me-

talen bloemversiering in Antwer-talen bloemversiering in Antwer-

pen gaan halen. We hopen dat pen gaan halen. We hopen dat 

dit geen eendagsvliegen zijn en dit geen eendagsvliegen zijn en 

we nu voor de rest van het jaar we nu voor de rest van het jaar 

op onze honger moeten blijven op onze honger moeten blijven 

zitten en wensen dus allen veel zitten en wensen dus allen veel 

succes op de rommelmarkten die succes op de rommelmarkten die 

weldra van start gaan!weldra van start gaan!  

Veel leesplezier,Veel leesplezier,  
  

Het bestuur,Het bestuur,  
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Gevonden!Gevonden!  

Het spreekwoord zegt “ de aanhouder wint” en dat wordt hier weer eens mooi geïllustreerd door deze vondst 

van Roald. Je moet toch ook dat tikkeltje geluk hebben om op het juiste moment op het internet te gaan sur-
fen en de juiste zoekterm in te geven  zodat je op een aanbod valt waarvan je onmiddellijk het “dat is een 
goeie!” gevoel van hebt. En van geluk gesproken, hij had de cache-pot ook nooit kunnen vinden moest de 
eigenares hem niet op een veiling gekocht hebben in Amsterdam en toen ze er mee thuis kwam moest vast-
stellen dat hij letterlijk te groot was voor de plaats die ze er voor voorzien had in haar salon. Ze besloot hem 
dan maar terug te verkopen via het internet ,  aan de relatief  schappelijke prijs  die ze er  voor op de veiling 
betaald had, met het gekende gevolg.  
Roald en Willy hadden er dan ook geen probleem mee om de vele honderden kilometers naar Amsterdam 

en terug naar Hasselt af te leggen om dit pronkstuk te gaan ophalen.  
Dit is uiteraard een topstuk en dit niet alleen om zijn grote maat maar des te meer als voorbeeld van hetgeen 
in 1897 op de wereldtentoonstelling stond uitgestald. Daarenboven wordt nogmaals de grote invloed van 
Massier op de ontwikkeling van het assortiment sierkeramiek in Hasselt onderlijnd. 

KENMERKEN 
 

Maten:     H: 61 B: 65 D: 73 cm 
     
Nummer:  geen, bekend  
  onder nr. 32 
   
Andere:    geen 
 
Kleuren:    corpus buiten: 
licht groene tinten met brui-
ne toetsen, bloemversiering: 
wit, geel -en  groene glazuur 
  corpus binnen: 
Licht bruin glazuur 
Bodem:     ongeglazuurd 
 

Scherf: wit 

AGENDAAGENDA  

Foto boven: De ongedecoreerde versie stond als pronkstuk centraal achteraan op de pui van 
de stand tijdens de wereldtentoonstelling van 1897 te Brussel. 
Ook voor de modellering van deze pot speelde men leentjebuur uit het assortiment van Cle-
ment Massier. In het centrum links een afbeelding van “un cachepot Arabe” en rechts Cache-
pot Gandolfi à anses Arabes ( met Arabische oren). Gezien de overeenstemmende opstaande 
rand was dit model waarschijnlijk de inspiratiebron. Massier bood ook nog een derde model 
“Cachepot Oriental” met gelijkaardige kenmerken in groot formaat aan. 
Foto’s links: De atypische bruin geglazuurde binnenzijde is hier goed zichtbaar  
(Foto’s links:  R. Vliegen) 

¨ Statutaire algemene ledenvergadering 9 maart Cultureel Centrum Hasselt ¨ Ledenvergadering mei (te bevestigen) ¨ Werkgroep “vormen” kalender te bevestigen ¨ Uitstap: juni (te bevestigen)  

 

Onze gulle sponsor verdient naar jaarlijkse gewoon-

te ook een plaatsje in één van onze nieuwsbrieven 
om hem te bedanken voor zijn steun.  
Ook al is zijn reputatie als kwaliteits café-restaurant al 
lang gevestigd, durven wij u hem toch ten zeerste 
aan te bevelen voor een aangenaam moment on-
der vrienden of samen met de familie. 
Het Bestuur  

 

THE CENTURY 



Wie heeft ze niet of heeft ze 

gehad in zijn collectie, de 
ronde potjes en de flacons 
met korenaren . Dikwijls in 
beige maar ook in licht groe-
ne en zelfs roze tinten. Al jaar 
en dag zijn ze onderwerp 
van gesprek en van discussie 
of ze nu al dan niet in Hasselt 

gemaakt werden. Dankzij  de 
opmerkzaamheid van Guido 
Duts  kunnen  we  in  deze  
nieuwsbrief wat extra infor-
matie over deze mysterieuze 
potjes geven. Hij liet me im-
mers kennis maken met de 
tentoonstell ingscatalogus 
“Smaken en Geneugten” 
van de hand van ML Bernard 
in opdracht van de Koninklij-

ke Bibliotheek van België.  
Op p.48 prijkt de hiernaast  
getoonde affiche van de 
hand  van  J.  Van  Rossem  
voor  de  firma  “Le  Bios”  een  
fabrikant van planten – en 
vleesextracten. Op de affi-
che staat links onder het hele 
assortiment van flacons en 
potjes waarop duidelijk de 
korenaren  te  zien  zijn.  De  al-
legorische voorstelling van 

de  zomer  links  boven  kroont  
het product. Het maaien van 
het tarweveld is de verzinne-
beelding van een voedzaam 
product en is eveneens terug 
te vinden op de korenaren 
decoratie op de recipiënten. 
Ook Michel deed mee aan 
het opzoekwerk maar kon 
helaas weinig terugvinden in 
verband met deze fabriek. 

Het enige vermeldenswaar-
dige feit is dat ze tijdens de 
oorlog blijkbaar vergoed ge-

weest is door de Amerikanen voor spionageactiviteiten … 
Maar daarmee weten we nog steeds niet wie de fabrikant 
van de potjes zou kunnen zijn.  
P. Thijs 

Nieuwsbrief v.z.w. Verzamelaars Unie Hasselts Keramiek ©  28-2012,                         P: 2/4 Nieuwsbrief v.z.w. Verzamelaars Unie Hasselts Keramiek ©  28 - 2012,                         P: 3/4 

Nader bekekenNader bekeken  Nieuwe LedenNieuwe Leden  

Om ons nieuw lid voor te stellen maken we gebruik van een afbeelding van zijn 

moeder, Hubertine Vanhoeyland en wel om de eenvoudige maar niet onbe-
langrijke reden ze was nl. directiesecretaresse in de Hasseltse keramiekfabriek in 
de periode 1930-1946/47. 
Toen we enkele jaren geleden op erfgoeddag in de “zaal onder de toren” een 
overzicht gaven van het Hasseltse tegelpatrimonium aan de kust, stond haar 
zoon Ludo Vanhoeyveldt plots voor onze tafel met de vraag of we de directiese-
cretaresse van de fabriek kenden. Wij moesten daar uiteraard ontkennend op 
antwoorden waarna Ludo ons een korte uitleg gaf over het feit dat dankzij zijn 

moeder er   wat keramiek in de familie was waarvan hij  zeker was dat ze uit  de 
Hasseltse fabriek afkomstig was. 
We namen dan ook vlug elkaars telefoonnummers op en beloofden terug  con-
tact op te nemen voor een meer uitgebreide babbel en het bekijken van  de 
stukken in zijn collectie. 
Enkele maanden later gingen we dan ook in op zijn uitnodiging en trokken naar 
Mol om de rest van zijn verhaal op te teken.  

We werden er hartelijk onthaald en Ludo vertelde honderd uit over hetgeen hij van zijn moeder  vernomen 
had over de fabriek. Uit zijn relaas hebben we enkele intrigerende dingen onthouden. 
Zo vernamen we dat zijn vader de goede gewoonte had om de keramiek die moeder van het fabriek mee 
bracht en die om een of andere reden geschonden geraakte, steevast stuk sloeg om de oprit aan zijn huis in 

Kuringen mee aan te vullen. Ludo vond dat telkens zonde van de mooie keramiek en op een bepaald mo-
ment is hij zelfs de gebroken stukken terug gaan oprapen om ze te bewaren. Het inktstel met hondenkop is 
daar een mooi voorbeeld van. 
Tijdens ons eerste contact had hij ons ook gevraagd of we wisten waar de reclameschotel met daarop een 
afbeelding van de keramiekfabriek zou kunnen zijn. We vertelden hem toen dat er ons inziens slechts één re-
clamebord was van het fabriek nl. het rechthoekig paneeltje “Ceramiques de Hasselt”. Maar Ludo vertelde 
ons later dat het wel degelijk een rond reclamebord betrof met daarop centraal een afbeelding van de ke-
ramiekfabriek.  Hij  had het bord als  kind altijd op de zolder weten liggen maar het was na de dood van zijn 
ouders niet meer terug gevonden. De schotel zou later gezien zijn op een lokale antiekbeurs maar verder had 
hij er nooit meer iets van gehoord. Dit verhaal bevestigd het vermoeden dat velen onder ons reeds lang koes-
terden nl. dat het niet logisch was dat de fabriek voor vele andere klanten ronde reclameborden maakte en 
dat voor zich zelf niet deed. 

Telkens ik Ludo ontmoette in het kader van de voorbereiding van de verschillende tentoonstellingen waar-
voor hij ons verschillende stukken uitleende, verteld hij me dat hij nog verder had zitten zoeken en dat hij nog 
wat stukken in een doos had gevonden. Dat was ook het geval met een tegel die hij me toonde en die op 
de achterzijde de ronde fabrieksstempel droeg. Toen ik hem vertelde dat dit een onbekend model was en de 
Hasseltse tegels toch redelijk waardevol zijn antwoordde hij me dat die in zijn ouderlijk huis op verschillende 
plaatsen gebruikt waren. Ook diepte hij enkele kleine schoteltjes op waarvan je hier onder een afbeelding 
ziet en die we tot nu nog niet gezien hebben. 
Zijn pronkstuk is uiteraard de lusterglazuur schotel met irissen en handgeschreven fabrieksmerk op de rug. We 
waren dan ook zeer verheugd deze te kunnen ontlenen voor onze tentoonstelling 10 jaar VUHK van septem-
ber vorig jaar. Hij vertelde me dat hij nog enkele dozen moest nakijken want hij heeft nog ergens een schotel  
in blauwe glazuur met hetzelfde decor als het bordje wat hij eveneens uitleende. Ik wacht dus ongeduldig op 

onze volgende ontmoeting die misschien weer een verrassing in petto heeft. 
Ludo koestert uiteraard deze keramiek die voor hem een aandenken is aan zijn moeder maar wenste lid te 
worden  om  op  de  hoogte  te  blijven  van  dit  
voor Hasselt zo belangrijk erfgoed. We wen-
sen hem dan ook van ganser harte welkom!   
 

P.Thijs 


