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Ook wij kunnen er niet aan ontsnappen want het 

alomtegenwoordige “Facebook” heeft nu ook de 
liefhebbers van Hasseltse keramiek bereikt.  
Het was mijn dochter, een fervent FB gebruikster, 
die me er op attent maakte dat er regelmatig fo-
to’s van Hasseltse keramiek op te zien waren. Je 
moest dan wel aansluiten bij een groep die onder 
de welluidende naam “Djie zeit van Hasselt as 
djie…” actief is. Met wat hulp was ik al snel lid en kon ik hun berichten 
ook bekijken. Na wat zoeken vonden we inderdaad enkele foto’s van 
gekende stukken, zoals de traditionele bitterkruik en enkele vaasjes. 
Ook werden er soms foto’s getoond van stukken die niet in Hasselt ge-
maakt werden maar toch als dusdanig werden omschreven. Samen 
met andere leden reageerde ik daarop om dit recht te zetten en al 
doende bouw je een nauwer contact op met de andere leden. 
Enkele weken geleden verscheen er echter een stukje Hasseltse kera-
miek die we tot dan nog niet kenden. Wat op het eerste gezicht een 

deksel van een tabakspot leek bleek een “presse papiers” te zijn. Men 
koos er niet voor om de onderkant van het deksel van een tabakspot-
je vol te gieten maar er werd een ronde drager ontworpen met daar-
op de hondenkop van het kleinste model tabakspot. 
Van de eigenaar kregen we de foto’s in hoge resolutie doorgestuurd 
en zijn toestemming om ze hier af te drukken, waarvoor onze dank.   

Facebook is mijn inziens een uitstekend middel om het Hasselts kera-
miek meer onder de aandacht te brengen. Wie doet er mee? 
 

P. Thijs 
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Onze goede voornemens voor dit Onze goede voornemens voor dit 

werkingsjaar krijgen nu vaste werkingsjaar krijgen nu vaste 

vorm. Het bestuur diende verschil-vorm. Het bestuur diende verschil-

lende dossiers  in bij het bestuur lende dossiers  in bij het bestuur 

van ‘t Stadsmus en de dienst Cul-van ‘t Stadsmus en de dienst Cul-
tuur om deze activiteiten te kun-tuur om deze activiteiten te kun-

nen organiseren en te financieren. nen organiseren en te financieren. 

We zijn dan ook blij te kunnen mel-We zijn dan ook blij te kunnen mel-

den dat van beide instanties posi-den dat van beide instanties posi-

tief op onze voorstellen reageer-tief op onze voorstellen reageer-

den en we nu aan de slag kunnen gaan. den en we nu aan de slag kunnen gaan. 

Als eerste op de agenda staat de res-Als eerste op de agenda staat de res-

tauratie van het bloemmotief van Hotel tauratie van het bloemmotief van Hotel 

Leopold. Nu de financiële kant rond is Leopold. Nu de financiële kant rond is 
kunnen we de praktische kant aanpakken kunnen we de praktische kant aanpakken 

en de werkzaamheden beginnen te plan-en de werkzaamheden beginnen te plan-

nen. Jullie zullen daar weldra meer over nen. Jullie zullen daar weldra meer over 

horen. Ook onze voorstellen voor een horen. Ook onze voorstellen voor een 

aantal kleine en grotere tentoonstelaantal kleine en grotere tentoonstel--  

lingen werden door het bestuur van het lingen werden door het bestuur van het 

stedelijk museum gunstig beoordeeld. stedelijk museum gunstig beoordeeld. 

Gezien hun planning al voor bijna 2 jaar Gezien hun planning al voor bijna 2 jaar 

vol zit is er tijd genoeg voor een degelij-vol zit is er tijd genoeg voor een degelij-

ke voorbereiding en wie weet misschien ke voorbereiding en wie weet misschien 

een nieuwe catalogus. De lente en zo-een nieuwe catalogus. De lente en zo-

merperiode waren ook vruchtbaar op het merperiode waren ook vruchtbaar op het 

vlak van de vondsten die we jullie dan ook vlak van de vondsten die we jullie dan ook 

graag voorstellen op de volgende pagin-graag voorstellen op de volgende pagin-

a’s. Op de midden pagina’s vinden jullie a’s. Op de midden pagina’s vinden jullie 
ook een uitgebreid verslag van de werk-ook een uitgebreid verslag van de werk-

zaamheden aan het paneel “Assyrische zaamheden aan het paneel “Assyrische 
Leeuwenjacht” van de Corda Campus. In Leeuwenjacht” van de Corda Campus. In 
de loop van september zal het terugge-de loop van september zal het terugge-

plaatste paneel het onderwerp zijn van plaatste paneel het onderwerp zijn van 

een perscommunicatie waardoor ook een perscommunicatie waardoor ook 

onze vereniging weer eens wat aandacht onze vereniging weer eens wat aandacht 

krijgt.krijgt.  

We sluiten de zomerperiode af met een  We sluiten de zomerperiode af met een  

uitstap die we plannen voor eind sep-uitstap die we plannen voor eind sep-

tember. We plannen een bezoek aan de tember. We plannen een bezoek aan de 

tentoonstelling rond de faiencerie de tentoonstelling rond de faiencerie de 

Nimy. Deze kende haar bloeiperiode on-Nimy. Deze kende haar bloeiperiode on-

geveer op hetzelfde tijdstip als de Has-geveer op hetzelfde tijdstip als de Has-

seltse keramiekfabriek en het is dan ook seltse keramiekfabriek en het is dan ook 

leerrijk om de productie van deze con-leerrijk om de productie van deze con-

current eens van naderbij te gaan bekij-current eens van naderbij te gaan bekij-

ken.  ken.    

In het najaar zullen we nog  enkele acti-In het najaar zullen we nog  enkele acti-

viteiten organiseren , hopelijk zien we viteiten organiseren , hopelijk zien we 

elkaar bij die gelegenheid,. Tot dan!elkaar bij die gelegenheid,. Tot dan!  
  

R. VliegenR. Vliegen  
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GevondenGevonden  

We hebben ditmaal een speciaal verhaal in deze rubriek, want we kunnen u niet alleen 2 nieuwe modelnum-

mers voorstellen maar we kregen ook inzicht hoe de Hasseltse modelleurs soms tot nieuwe modellen kwamen. 
Het is een beetje het verhaal van het ei van Colombus in die zin dat het soms héél simpel was om een nieuwe 
vaas te ontwerpen. De oplossing: draai een bestaande vaas om en maak van de hals de bodem en omge-
keerd.  Of laat je door een bestaand model inspireren om een nieuw model te maken. 
Toen Ronny ons zijn vondst toonde en we op zoek gingen of we het modelnummer al kenden, kwamen we 

het vaasje van Roald tegen. Na vergelijking bleek dat ze precies dezelfde afmetingen  hadden en het enige 
verschil was dat ze  omgekeerd waren. Het is eigenaardig dat dit gebeurt met vazen die een hoog vormnum-
mer hebben. Misschien speelde er tijdsdruk om met nieuwe modellen op de markt te komen of was het ge-
makzucht? Het was in elk geval efficiënt want als  je de bodem er achteraf in stak,  moest je slechts 1 mal 
hebben om 2 soorten vazen te maken. 
Enkele maanden later kon ik ook een vaas kopen in Frankrijk waarvan ik eerst nog niet wist of ze in Hasselt ge-

maakt was. Bij ontvangst was ik blij te merken dat zowel qua afwerking, glazuur en vormnummer dit zeker een 
Hasselts product was. Ik dacht ook dat het nummer al bekend was omdat ze sterk leek op een vaas die in de 
collectie van Marc zit.  Ik zat er niet ver naast want beide vazen lijken op elkaar.   
 

P. Thijs 

KENMERKEN 
 

Maten: H:27, B: 8,5 cm 
    
Nummer:   685 ingestanst 
Andere:     geen 
 

Kleuren:   Azuur blauw   
Bodem:    ongeglazuurd 
Scherf: wit 
 

Maten 678:  H: 28*  B8* 
 

* meting bemoeilijkt door de kope-
ren  versieringen 

Links: de uitstekende tong wijst  
op het hergebruik van de kop 
van het kleine tabakspotje 

KENMERKEN 
 

Maten: H: 9, B: 10 cm 
    
Nummer:   geen 
Andere:     geen 
 

Kleuren:   roestbruin   
Bodem:   ongeglazuurd 
Scherf:  wit 

Uiterst links: één van het paar vaasjes met nummer 685 . 
In het midden ter vergelijking hetzelfde vaasje op zijn kop met daarnaast  het 
vaasje met modelnummer 678 van Roald.  

KENMERKEN 
 

Maten*: H: 46, B: 14 cm 
    
Nummer:   675 ingestanst 
Andere:     geen 
 

Kleuren:   Kobalt blauw   
Bodem:    ongeglazuurd 
Scherf: wit 
 

Maten 682:  H: 44*  B12,5* 
 

* meting bemoeilijkt door de kope-
ren  versieringen 

Uiterst links: vaas met nr. 675 . 
In het midden ter vergelijking de vaas van Marc met modelnummer 682. Beide vazen 
hebben wat van elkaar zeker als je ze op hun kop zet. Opvallend is ook dat de kope-
ren versiering erg gelijkend is. 

OPROEP: 
We voorzien om weldra de database met de foto’s van de gekende stukken aan te 
passen. Indien u nog  aanwinsten hebt waarvan we nog geen foto’s gekregen heb-

ben vragen we u met Ronald Vliegen of het secretariaat contact op te nemen. 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJaotKb60scCFUhYFAodZ0gEfQ&url=https%3A%2F%2Fwww.facebookbrand.com%2F&ei=URfkVda7FciwUeeQkegH&psig=AFQjCNFRP_oqAICDYZR8COzx_ffwF6srag&ust=1441097700855880
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Na het succesvol verwijderen van het leeuwenjacht tafereel uit de gevel van de oude Philips kantine werd 

het tijd om  ons deel van  het werk op te knappen. Onder leiding van Ine en Charlot gingen we op 21 en 22 

april aan de slag met verschillende leden om de elementen schoon te maken en indien nodig te herstellen. 

Met de foto’s die we tijdens de werken maakten vertellen we u hier onder  de rest van dit verhaal. 
 

P. Thijs 
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Activiteiten verslagActiviteiten verslag  

Boven en rechts: op geïmproviseerde tafels wordt eerst de dikke 
cement en kalklaag uit de holtes van de elementen verwijderd.  
Onder: tientallen wattenstaafjes, doekjes en andere kuismiddelen 
worden ingezet om de voorzijde schoon te krijgen. Door de jaren-
lange blootstelling aan de natuurelementen en de vervuiling kwam 
er zelfs zoutzuur aan te pas!  
Onder rechts: Als alles schoon is gaan daarna de specialisten aan 
het werk om de losse stukken terug te lijmen. 

Corda liet er geen gras over groeien en plaatste eind juni  het tafereel terug in de nis die tijdens de inrichting 

van het nieuwe gebouw speciaal daarvoor werd voorzien.  We kregen ook de belofte van de dienst Cultuur 

dat er een persbericht zou verspreid worden om de recuperatie van dit erfgoed onder de aandacht te bren-

gen. Op 4 september kwamen de schepen van Cultuur Karolien Mondelaers, en de Corda operations mana-

ger, Kristof Vanvelk samen met onze secretaris ter plaatse om een foto voor dit persbericht te maken. Bij die 

gelegenheid werd ook het door onze vzw geschonken duiding plaatje aangebracht.  

Links het eindresultaat, 8 zo 
goed als fabrieksfrisse elemen-
ten mooi uitgestald op een bed 
van paletten, klaar om terugge-
plaatst te worden in de inkom-
hall van het nieuwe Corda ge-
bouw.  
 
Ine en Charlot poseren graag bij 
de gekuiste en geconserveerde 
elementen, dank ook aan Willy, 
Ronny, Rita, Michel en Patrick 
voor de door directie van de 
Corda campus en de stad zeer 
gewaardeerde hulp bij de reali-
satie van dit project.  
 

Fotocredits,  links: Kristof Vanvelk, foto’s boven en onder: Roland Hermans   

Tegels Hotel Leopold 
 

Ook dit project komt in een stroomversnelling, nadat onze secretaris  zoals in de inleiding gemeld een voorstel voor de concrete aan-
pak stuurde en een projectsubsidie aanvraag indiende die begin augustus door het stadsbestuur goedgekeurd werd. 
Zodoende gaan we waarschijnlijk in oktober van start. Op het programma staan: een werkvergadering samen met het Stadsmus voor 
de praktische organisatie, de aankoop van het nodige materiaal, het maken van een voorlopige omkasting en de planning van de 
werkzaamheden. Diegene die de handen uit de mouwen willen steken zijn zeer welkom, meer informatie volgt ! 
 

R. Favoreel 


