
Nieuwsbrief  v.z.w. V U H K  ©  49- 2019                                                                          P: 1/8 

Nieuwsbrief 
Een uitgave van: 

 

v.z.w. Verzamelaars Unie Hasselts Keramiek 
Heerstraat 154, B3511 Kuringen 

vzw.vuhk@telenet.be 
www.hasseltskeramiek.be 

COLOFON 
 

Redactie:      R. Vliegen, P.  Thijs  

                   R. Favoreel  

Eindredactie: P. Thijs 

Fotografie:    P. Thijs *  

* (tenzij anders vermeld).  

“frietzak” bloemenkorfjes eindelijk bekend was maar niets bleek min-

in zwart “2”

VOORWOORD 
 

Beste leden, 

Een nieuw jaar wordt door ons allen traditioneel ingezet met een aantal goede voornemens die meestal slaan op 

het verbeteren van de gezondheid door wat meer te bewegen en wat gezonder te eten.  

Ook de nieuwe Erfgoedraad die op 6 maart ll. geïnstalleerd werd heeft goede voornemens om in de volgende 6 

jaar op proactieve wijze het erfgoedbeleid van het stadsbestuur mee aan te sturen. Het dagelijks bestuur van 

deze raad onder leiding van Karin De Greeve samen met  John Martens (ondervoorzitter) en ondergetekende als 

secretaris zal voortaan de agenda van de vergaderingen voorbereiden waarbij er vooral gelet zal worden om de-

ze zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Door het invoeren van een nieuwsbrief waarin de leden hun activiteiten 

kunnen vermelden kan er meer tijd besteed worden om echte dossiers op te stellen met het oog op het vrijwaren 

van het stedelijk materieel en immaterieel erfgoed. 

Eén van deze dossiers is dit van de bescherming van de stadsbeeld bepalende erfgoedelementen, zoals de ka-

pelletjes, uithangborden, beelden en keramiek in de gevels. Hiervoor werd einde 2017 reeds een werkgroep bin-

nen de erfgoedraad opgericht die tot doel had om een strategie uit te tekenen om deze elementen te vrijwaren. 

Er is gekozen om het GIS bestand (Geografisch Informatie Systeem) met deze elementen aan te vullen. Hiervoor 

werd reeds een akkoord gesloten met de gemeente waardoor vrijwilligers deze aanvullingen in dit bestand kun-

nen inbrengen. In een tweede fase zal er ook op juridisch vlak bekeken worden hoe en wanneer dit systeem 

moet geconsulteerd worden bij het opmaken van de dossiers voor bouwvergunningen en welke actie er moet 

ondernomen worden als er vergunning gevraagd wordt voor de afbraak van een pand met erfgoed elementen in 

de gevel. 

Om deze mooie en veelbelovende theorie snel in de praktijk om te zetten zal er beroep gedaan worden op vrij-

willigers want het inbrengen van de gegevens is slechts de laatste stap, eerst moet er een inventaris opgesteld 

worden van de erfgoedelementen die in aanmerking komen. 

Het bestuur neemt zich dan ook voor om na de afwikkeling van de lopende tentoonstelling hiermee aan de slag 

te gaan. Er werd reeds een registratiefiche opgesteld waarop alle elementen staan die in het GIS moeten inge-

voerd worden. We kunnen dus stilaan onze wandelschoenen uit de kast halen, onze fotoapparaten opladen en 

ons potlood scherpen want als de dagen wat langer worden en de zon meer van de partij is beginnen we er aan!   
 

Voor het bestuur, Patrick Thijs 

hier duidelijk de stijl van een “Van Biene” pro-

hier ook weer de “gestreept” achterkant die er 

de “costuums” al veel hoger en dus is dit object 

waaruit we kunnen afleiden dat “De Matador” 

Onze eerstvolgende activiteit is het expertise, ver-

koop –en ruilweekend dat op 30 en 31/3 zal door-

gaan in het Stadsmus. De leden kunnen er onderling 

of aan bezoekers keramiek verkopen en ruilen. De 

bezoekers kunnen er ook terecht om de authentici-

teit van hun Hasseltse stukken te bepalen en er een 

verzekeringswaarde aan te koppelen. Vanuit het pu-

bliek blijkt er veel interesse voor dit initiatief, hopelijk 

is de jaarlijkse carnavalstoet geen belemmering voor 

de opkomst en het succes van deze activiteit.     

Foto’s R. Vliegen
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TENTOONSTELLING 

Het is exact 10 jaar geleden (Magnifique 2009) 

dat er nog een belangrijke tentoonstelling geor-

ganiseerd werd over Hasseltse Keramiek maar 

het was een gelukstreffer want wat eerst bedoeld 

was om de aanwinst van de “Malherbe” collectie 

te tonen groeide door omstandigheden uit tot een 

volwaardige thematische tentoonstelling. 

Curator van dienst is onze eigen voorzitter die 

hier onder vertelt hoe de vork in de steel zat. 

Er lagen 2 oorzaken aan de basis van de beslis-

sing om het wat grootser aan te pakken nl. het feit dat door een wijziging in de planning er geen grote tentoon-

stelling begin 2019 voorzien was en het feit dat de voornoemde collectie een vrij grote verscheidenheid van stuk-

ken bevatte met als gevolg dat er moeilijk een rode draad in het project te vinden was. Het vrij grote aantal ge-

bloemde vazen bracht de oplossing en toen ik tijdens een voorbereidende vergadering vertelde dat deze bloemen 

door vrouwen gemaakt werden was het centraal thema snel gevonden. Na het uitschrijven van een tentoonstel-

lingsconcept kwamen we al snel tot de vaststelling dat de 2 zaaltjes beneden te klein zouden zijn om het concept 

in uit te werken. Dus werd er gekozen om de zalen voor de tijdelijke tentoonstellingen op het 1e verdiep te gebrui-

ken. Het concept voorzag binnen het centrale thema 3 invalshoeken, techniek, assortiment en vormgeving die 

perfect in te passen waren in de 3 zalen. 

Kers op de taart was het idee om de techniek van het modelleren van bloemdecoraties te laten analyseren en na-

bootsen door een keramiste. Wendy Van Geel werd bereid gevonden om deze taak op zich te nemen en als actri-

ce op te treden in de film die hier over gedraaid werd en die tijdens de tentoonstelling en later in de vast opstelling 

permanent zal vertoond worden. 

Dikwijls is “tijd” de spelbreker in dit soort projecten, door de evolutie van een eenvoudige opstelling naar een vol-

ledig uitgewerkt tentoonstellingsconcept waren de kleine 4 maanden (van oktober ’18 tot einde januari ‘19) am-

per toereikend om alles op tijd georganiseerd te krijgen en de deadline van 2/2/19 te halen. 

Een portie gezonde stress doet echter wonderen en dus konden we op 1 februari rond 18 u de laatste kasten slui-

ten net op tijd om de stadsgidsen te verwelkomen die zoals steeds in avant-première met een nieuwe tentoon-

stelling kennis mogen maken. 

De tentoonstelling zelf werd een instant succes want al na enkele weken werd de kaap van 500 bezoekers gerond. 

Uit de vele lovende reacties van de bezoekers mochten we eens temeer opmaken dat dit erfgoed op zijn zachtst 

uitgedrukt erg ondergewaardeerd is en de vele felicitaties over de tentoongestelde stukken en het concept sterkt 

ons dan ook om aan de kar te blijven trekken en de Hasseltse keramiek te blijven promoten. 

In deze context mogen we zeker onze bruikleengevers niet vergeten, het succes van de tentoonstelling is voor een 

zeer groot deel te danken aan het te beschikkingstellen van hun vazen en 

cache-pots van Hasselts en in dit geval ook Franse origine. Onze dank be-

perkt zich niet alleen tot het uitlenen op zich maar ook de hulp voor het 

transport, het reinigen en inpakken en bij het opstellen was essentieel bij het 

realiseren van dit project. 

Van het hele verhaal geven we dan ook graag een fotoverzicht op de vol-

gende pagina’s,  
 

R. Favoreel 
 

We maken van deze gelegenheid ook even gebruik om nu al de eerstvolgende 

activiteit in het kader van deze tentoonstelling aan te kondigen. 

Op zondag 28/4 worden door onze voorzitter gratis rondleidingen gegeven op 

de tentoonstelling om 11, 13 en 15 u. Er zal ook een workshop gehouden 

worden rond het maken van bloemversieringen in klei.  

Meer info over deze activiteiten volgt in de uitnodiging  

de bouw van brasserie “la Terrasse” in Oostende hij de binnenbekleding volledig in Hasselts keramiek liet maken.

Chambon mocht ook op vraag van koning Leopold II het “Château Royal d'Ardenne” in Houyet in 1897
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TENTOONSTELLING 

Een primeur voor deze tentoonstelling over keramiek is wel de opname van een filmpje waarin de techniek voor 

het maken van de bloemen in detail wordt uitgelegd.  Het blijft me verbazen hoeveel werk er effectief in de voor-

bereiding en de opnames kruipt om tenslotte tot een opname te komen die “slechts” een goede 3 minuten duurt. 

Eerst moet er een synopsis gemaakt worden waarin in grote lijnen wordt beschreven wat er in het filmpje moet te 

zien zijn. Dan volgt de pré-productie vergadering waarin een aantal concrete afspraken gemaakt worden samen 

met de verschillende actoren, productieleider cameraman, “acteurs” enz. Bij een volgende stap worden er al tek-

sten voorbereid die door een stemacteur in de laatste fase van het productieproces moeten ingelezen worden 

maar die ook dienen als leidraad voor de cameraman zodat deze zeker is dat van alles wat er gezegd wordt ook 

beelden beschikbaar zijn. 

In tussentijd moet de acteur (in dit geval de keramiste Wendy Van Geel) zich ook voorbereiden en de techniek 

voor het maken van de bloemen uittesten, mallen –en proefexemplaren maken zodat op de dag van de opna-

mes alles vlot kan verlopen. 

Gezien de beperkte tijd van amper 6 weken (eindejaarsfeesten inbegrepen) die we tot onze beschikking hadden 

was het zaak dat er efficiënt gewerkt zou worden. We mogen ons dan ook zeer gelukkig prijzen met onze keuze 

om met Wendy in zee te gaan. Zij slaagde in het opzet om op deze vrij korte periode al onze wensen m.b.t de 

opnames waar te maken en we mogen dan ook gerust zeggen dat haar bijdrage essentieel was om ons doel, een 

mooi en educatief filmpje, te bereiken. 

Een andere goede keuze was deze van de productiemaatschappij “Het beweegt” en meer bepaald hun camera-

man “Lieven Geuns”. Hun kennis en ervaring waren bepalend voor de mooie beelden en het zeer geslaagd eind-

resultaat. Ter illustratie enkel foto’s over deze leerrijke ervaring.   
P. Thijs 

De gelijktijdig opname met 3 camera’s is nodig om 

het maakproces vanuit alle hoeken te tonen. 

Links: de teststukken, rechts het ma-

ken van close-ups van de bloemen    

Boven: door met een lamp over de vaas te bewegen 

worden “special effect” opnames gemaakt. 

reaux couleurs 20x20 “Iris”) uit de tegelcatalogus.

to’s te maken zodat de oorsprong beter 

et is niet omdat het historisch gebouw “De drie pistolen” 



Nieuwsbrief  v.z.w. V U H K  ©  49 - 2019                                                                           P: 4/8 

TENTOONSTELLING 

Foto’s boven en links:  

Het is bijna 10 jaar geleden dat we nog zo’n groot project 

voorgeschoteld kregen en het was dus weer even wennen om 

eerst en vooral een overzicht te maken van wat er allemaal 

nodig was en vervolgens alles te organiseren zodat zowel de 

uitrusting als de objecten tijdig klaar waren voor de installatie. 

Gelukkig kon de voorzitter rekenen op de penningmeester die 

regelmatig langs kwam om te helpen. Het werd nog even 

spannend want de object-labels die gemaakt en geplaatst 

moeten worden maar ook dat liep goed af zodat enkele uren 

voor de opening konden de kasten dicht konden  

Foto’s rechts & onder: Zygmund krzywania 

Traditioneel krijgen de stadsgidsen een rondlei-

ding in avant-première. Deze werd voorafge-

gaan door de 2e sessie van de bijscholing over 

Hasselts keramiek.  

De opkomst was vrij hoog en iedereen was erg 

tevreden met de extra informatie van de bij-

scholing maar zeker ook met de gidsenhandlei-

ding die Patrick voor hen had gemaakt. 
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Foto’s boven en links: 

Het is bijna 10 jaar geleden dat we nog zo’n groot project 

Boven een overzicht van de opstelling, Rechts (foto R. Vliegen) de voorzit-

ter en de keramiste worden voor hun bijdrage in de bloemetjes gezet 

Foto’s rechts & onder: Zygmund krzywania
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bereiding en de opnames kruipt om tenslotte tot een opname te komen die “slechts” een goede 3 minuten duurt. 

met de verschillende actoren, productieleider cameraman, “acteurs” enz. Bij een volgende stap worden er al tek-

–

Een andere goede keuze was deze van de productiemaatschappij “Het beweegt” en meer bepaald hun camera-

man “Lieven Geuns”. Hun kennis en ervaring waren bepalend voor de mooie beelden en het zeer geslaagd eind-

resultaat. Ter illustratie enkel foto’s over deze leerrijke ervaring.  

UIT DE PERS 

De gelijktijdig opname met 3 camera’s is nodig om 

worden “special effect” opnames gemaakt.

Midden januari werd mijn mailbox overspoeld met 

het bericht hier naast en de vermelding dat er een 

nieuw Hasselts tegelpaneel in Oostende ontdekt was. 

Onze kennis en ervaring kwam al snel van pas want 

zowat iedere tegelliefhebber ziet al snel aan de kleuren 

en de gebruikte techniek dat dit geen Hasselts fabri-

caat is maar vermoedelijk van Helman.  

Wel van Hasselt zijn de tegels in de fries bovenaan. 

Het zijn duidelijk de tegels met nr.147 (frise en car-

reaux couleurs 20x20 “Iris”) uit de tegelcatalogus. 

In tussentijd vernemen we ook dat Charlot De Bis-

schop dat zij samen met een collega de restauratie 

van deze tegels op zich zal nemen. 

Iemand die haar aan het werk wil zien kan elke maan-

dag en dinsdag van de maand april op de werf te-

recht. 

Een maand later kregen we van een collega uit de 

erfgoedraad enkele scans doorgestuurd 

van een artikel uit de Weekend Knack. Het 

betrof een reportage over een West 

Vlaamse antiquair met diverse illustraties 

van de objecten uit zijn collectie. Mijn col-

lega vroeg zich terecht af of het tegelpa-

neel dat op de laatste foto in het artikel te 

zien was uit Hasselt afkomstig is. De foto 

is niet erg duidelijk maar je ziet toch vele 

elementen zoals de kleur van het kader, de 

voorstelling enz. die in die richting verwij-

zen. We riepen dan ook de hulp in van 

Mario Baeck en ook hij was er van over-

tuigd dat dit wel eens Hasselts kon zijn. Bij 

ons eerstvolgend verblijf aan de kust zullen 

we er eens langs rijden om wat betere fo-

to’s te maken zodat de oorsprong beter 

kan bepaald worden. 

P. Thijs 

TOEVAL! 

Het is niet omdat het historisch gebouw “De drie pistolen” 

op de Hasseltse Grote Markt in de steigers staat dat pen-

ningmeester Ronny deze tegeltjes kon verwerven. Maar toch 

is er een verband want de eigenares van de tegels herinnerde 

zich dat haar man ze vroeger had meegebracht en haar ver-

telde dat ze uit de kelder van boven vernoemd etablissement 

afkomstig waren. Er was ook nog een boordstrip bij maar die 

bleek van Hemiksem te zijn. Het betreft een formaat 15 x 7,5 

cm. met vormnummer 622 en een decor dat we tot nu toe 

niet kenden, Daarenboven dragen ze de ronde fabrieksstem-

pel zodat we over de afkomst niet moeten twijfelen.   
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was om de aanwinst van de “Malherbe” collectie 

Dikwijls is “tijd” de spelbreker in dit soort projecten, door de evolutie van een eenvoudige opstelling naar een vol-

ledig uitgewerkt tentoonstellingsconcept waren de kleine 4 maanden (van oktober ’18 tot einde januari ‘19) am-

gende pagina’s, 

NADER BEKEKEN 

De kaart hier boven stond al een tijdje op 

mijn verlanglijstje en ik was dan ook erg in 

mijn nopjes toen ik ze eindelijk in februari ll. 

aan mijn collectie postkaarten uit de Belle 

Epoque kon toevoegen. Ze past echter niet 

alleen in voornoemde collectie maar is ook 

een mooie illustratie van de totaal projecten 

die door de architecten uit die periode aan de 

Hasseltse keramiekfabriek werden toevertrouwd. Ere wie ere toekomt het is dankzij Mario Baeck dat de naam van 

de architect, Alban Chambon, na één van zijn lezingen waarin hij melding maakte van de samenwerking met de 

Hasseltse keramiekfabriek, naarstig op zoek ging naar de illustraties van zijn werk. Mario vermelde ook dat voor 

de bouw van brasserie “la Terrasse” in Oostende hij de binnenbekleding volledig in Hasselts keramiek liet maken. 

Chambon mocht ook op vraag van koning Leopold II het “Château Royal d'Ardenne” in Houyet in 1897-1898 tot 

luxe hotel ombouwen. Zoals we weten uit NB nr. 8 werd er opnieuw beroep gedaan op de Hasseltse fabriek om er 

materiaal voor te leveren. Op de foto hier onder staat de muur die uit het in 1969 afgebrande kasteel werd gered 

en nu in het Fin de Siècle museum in Brussel te zien is.   

De detailfoto toont de tegel die we al kennen van de gevel in de Van Maerlantstraat 85 in Blankenberge. Vermoe-

delijk zijn de tegels in de fries bovenaan eveneens uit Hasselt afkomstig. 

Foto Links: (privé collectie P. Thijs) 

Bekleding van de muren met geglazuurde 

baksteen of strips rechts, links achteraan 

diverse tegelpanelen die de muur bekleden.  

Foto onder: (stadsarchief Blankenberge)  

Op deze uitsnede van een postkaart wordt 

een andere muur met diverse tegelpanelen 

getoond.  
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Rechts:  de vergelijking tussen de tot nu toe bekende grotere versie en het kleiner exemplaar met model-

nummer 269.  De grotere meet 34 H en 15 B. Opgelet de foto geeft een vertekend beeld  in de hoogte 

waardoor het verschil groter lijkt . 

GEVONDEN  

Je moet ze soms ver gaan 

zoeken, de Hasseltse sier-

objecten meer af en toe 

heeft een verre verplaatsing 

toch resultaat. Toen we in 

februari onze jaarlijkse tocht 

langs de antiekbeurzen in 

Doornik aanvatten, waren 

we blij verrast dit Hasselts 

kleinood in een hoekje te-

gen te komen. De kleine 

beschadigingen en een 

verdoken restauratie werden 

ruimschoots door de lage 

aankoopprijs gecompen-

seerd. De verrassing was 

des te groter toen later bleek dat het modelnummer onbekend was. 

We dachten ook dat we nu eindelijk  het modelnummer van de 

“frietzak” bloemenkorfjes eindelijk bekend was maar niets bleek min-

der waar. Ronny had immers opgemerkt dat dit een kleiner model is en 

dus blijft het modelnummer van de grote versie onbekend.   

KENMERKEN 
 

Maten:      B:  12 H: 30 cm 

 

Nummer:  269 (ingekrast) 

 

Andere:  in zwart “2” 

 

 

Kleuren:    corpus diverse 

groentinten witte roosjes  
 

Scherf:     wit 

Archivaris Roald gaat al eens op weekend naar Nederland en pikt dan 

links en rechts eens een rommelmarkt of een antiekbeurs mee. Bij een 

recent bezoek aan Utrecht had hij succes en vond hij dit schoteltje dat alle 

kenmerken van een Hasselts fabricaat heeft. 

Ook al staat er geen merkteken onder kan je 

hier duidelijk de stijl van een “Van Biene” pro-

duct in dit schoteltje herkennen. Opvallend is 

hier ook weer de “gestreept” achterkant die er 

op wijst dat men het met de afwerking niet erg 

nauw nam en snelheid primeerde. 

Wat opzoekwerk op Google leverde een groot 

aantal krantenadvertenties van dit bedrijf op 

waaronder een aantal waarin dezelfde reclame 

slogan als deze op het schoteltje gebruikt werd. 

De opgave van de promotieprijs en de reële 

waarde zoals ook op het schaaltje vermeld 

wordt, zijn terug te vinden in advertenties uit de 

periode 1903-1906. In 1920 zijn de prijzen voor 

de “costuums” al veel hoger en dus is dit object 

te situeren in de periode 1900-1910.  

Het bedrijf bleef zeker tot in 1952 adverteren 

waaruit we kunnen afleiden dat “De Matador” 

weliswaar op verschillende adressen zeker een 

halve eeuw actief was. 

–

KENMERKEN 
 

Maten:      L:  8 B: 9 H: 2 cm 

 

Kleuren:    donker groen 
 

Scherf:     wit 

Foto’s R. Vliegen 


