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een “deelletter” terug te vinden. 

“Ceramiques décoratives Hasselt”

de mijn wederhelft me fier “ik heb nog een potje gevonden” en dan 

naar België laten sturen. Enkele dagen later stond “de Post” voor de 

deur met een gigantische doos waarin ons “potje” de reis van Oosten-

in diepdruk “A”

VOORWOORD 
 

 

Beste leden, 
 

Toen ik in september 2002 aan de eerste nieuwsbrief begon 

was de aanleiding de afbraak van villa “De Lente” op de 

Maastrichtersteenweg. Het was voor het bestuur een middel 

om haar mening rond het gebrekkig erfgoedbeleid van de 

stad met betrekking tot het behoud van het architecturaal 

patrimonium aan te klagen. Het was duidelijk een eerste 

proefversie want we hadden amper genoeg onderwerpen om 

er een A4tje recto-verso mee te vullen. 

Dat veranderde snel want in NB 2 van november 2002 waren 

we al overgeschakeld naar een versie van 4 bladzijden waarin 

we ondanks enkele technische probleempjes toch al de 

structuur van een volwaardige Nieuwsbrief konden herken-

nen. Dit model werd gedurende vele jaren aangehouden en 

sinds enkele jaren schakelden we over op 8 pagina’s. In het totaal verschenen er 242 bladzijden vol met infor-

matie, verslagen van activiteiten en nieuwe vondsten, rijk geΝllustreerd met honderden foto’s en geprint  in vier-

kleuren druk op kwaliteitspapier. In zijn geheel is het bijna een volwaardig boek over Hasseltse keramiek maar 

het geeft vooral ook een mooi overzicht van de werking van onze vereniging en de resultaten die ze de voorbije 

18 jaar op haar palmares kon schrijven. 

Het bestuur was dan ook van mening dat het voor deze 50e editie iets meer mocht zijn en besloot om er 4 pagi-

na’s extra aan toe te voegen. Deze toevoeging bleek ook bittere noodzaak om het vele materiaal dat we voor 

deze uitgave bijeengebracht hebben te kunnen plaatsen.  

Een van de basisfuncties van deze Nieuwsbrief is het delen van informatie tussen de leden onderling en dit zeker 

wat betreft de recente vondsten van reeds gekende modellen en zeker ook van objecten waarvan het model-

nummer tot dan onbekend was. Ook op dat vlak zal deze uitgave ruimschoots aan de verwachtingen voldoen. 

De overvloed aan items voor deze nieuwsbrief is echter een uitzondering, de lijst met onderwerpen wordt steeds 

korter en de vondsten van nieuw materiaal zijn soms erg beperkt en het is dus steeds een hele opgave om de 

normale 8 pagina’s gevuld te krijgen met kwaliteitsvolle teksten en beeldmateriaal. We maken van deze 

“jubileum” editie dan ook graag gebruik om nog eens een oproep te doen aan alle leden om ons ideeën voor 

onderwerpen te bezorgen, of beter als je kan zelf een tekst te schrijven voor één van de volgende edities. 

Tot slot kijken we ook even vooruit naar de volgende activiteit die we traditioneel eind november of begin de-

cember houden. Het bestuur is van mening dat we ook op dat vlak eens nieuwe paden moeten bewandelen en 

naar een andere formule moeten zoeken. Ze zal zich hierover begin september beraden maar het staat al zo 

goed als vast dat we deze activiteit om praktische redenen op een zaterdagnamiddag zullen organiseren. Van 

zodra er meer details bekend zijn zullen we jullie hiervan op de hoogte stellen, in tussentijd wensen we u veel 

leesplezier met deze “special edition” van onze Nieuwsbrief. 

 

Voor het bestuur, 

Patrick Thijs, voorzitter 
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EXPERTISE -EN VERKOOPDAGEN 

Onze eerste expertise en verkoopbeurs was een schot in de roos en dit ondanks de minder goede keuze van de 

datum (carnaval weekend) . Zaterdag was op vlak van bezoek en verkoop duidelijk de betere dag maar op zon-

dag was er ondanks de carnavalstoet die door de stad trok nog voldoende belangstelling en konden we over de 2 

dagen toch  +/- 40 bezoekers voor de expertise ontvangen. Ook de verkoop van keramiek was voor velen erg 

succesvol. Hier onder een verslag van deze eerste erg positieve ervaring.  
 

R. Vliegen 

pe uiterlijk ’s anderendaags in Bastogne gingen ophalen, daar gingen we graag op in en na het vroegtijdig verla-

nummer hebben met de deelletter “B” in de bodem van de jardinière

Boven en onder enkele sfeerbeelden van zatrerdag 

Rechts: enkele opmerkelijke vondsten bij de expertise 
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nemen. We verschoten ons nogal toen we eind juni ‘s avonds laat een mailtje kregen van een onbekende anti-

quair waarin hij vroeg of we geΝnteresseerd waren in de vaas die te zien was op de bijgevoegde foto’s. Toen we 

ERFGOEDDAG 

Erfgoeddag 2019 stond in het Stadsmus in het teken van de toen nog lopende tentoonstelling “Door Vrouwen-

handen Gevormd”. Onze voorzitter en curator van de tentoonstelling gaf die dag 3 rondleidingen waar echter 

slechts een beperkt aantal deelnemers voor kwam opdagen. 

Er werd ook een workshop georganiseerd die door keramiek kunstenares Wendy Van Geel werd gegeven. De 

deelnemers moesten daar op voorhand 

voor inschrijven en er werd dus plaats 

voorzien voor deze mensen met enkele 

stoelen op overschot. Een uurtje na de 

start moesten er echter al extra tafels en 

stoelen bijgezet worden want er daagden 

deelnemers op die niet ingeschreven had-

den en toch graag hun bloemetje in kera-

miek wilden maken. Met in het totaal een 

20-tal deelnemers mogen we deze activi-

teit als zeer succesvol beschouwen. Het 

resultaat van al dat werk wordt weldra ook 

nog op foto’s getoond in het tuincafé    
P. Thijs 

Elk jaar is er medio juni de tegelmarkt in Hemiksem 

waar Mario weer een zeer gesmaakte voordracht gaf 

en ook enkele van onze leden aan deelnamen. 

LINKS : Frans Janssen is een aandachtig toehoorder 

bij het advies dat door Mario Baeck en Charlot De Bis-

schop bij een restauratieproject gegeven werd. 

ONDER LINKS: De zeer grote stand van Frans en Elise 

met een grote selectie uit hun collectie. 

ONDER RECHTS: Ook Kristof was er weer bij met een  

serie tegels van diverse fabrikanten waaronder enkele 

mooie Hasseltse exemplaren.  

GILLIOT MARKT HEMIKSEM 
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INTERNET VONDSTEN 

Het internet is hier al meermaals aan bod gekomen maar het blijft een boeiend en steeds wisselend platform  

waar we dagen op kunnen zoeken en soms ook al eens wat Hasseltse keramiek kunnen kopen. De interessante 

vondsten zoals aanbiedingen op veilingen, aanbiedingen op digitale verkoopplatformen enz. worden door ons op-

geslagen om ze ten gepaste tijden hier kunnen tonen. 
 

P. Thijs 
“Céramiques décoratives de Hasselt” maakte. De studie is uiteraard een zeer interessant werk maar we bleven 

Als kers op de taart stuurde hij ons ook een digitale kopie van een “familie brochure” waarin nog een aantal af-

De vazen boven links vonden we terug op de site van een Frans veilinghuis. In eerste instantie zou je denken dat 

het hier om een onbekend model gaat maar bij nader inzien blijkt het om de corpus van het model 315 te gaan die 

we tot nu toe alleen kenden met vleugeltjes op de schouders. De vazen in het midden kennen we ook sinds kort 

onder modelnummer 472. Uiterst rechts een mooi in brons ingepakte urnevaas gekend onder model nr. 279 

Onder links een koppel vazen model nr. 170 met een opmerkelijke krul met opstaande bloemknop in de bronzen 

versiering. Rechts een koppel overbekende vazen met model nr. 339. 

Het is opvallend hoeveel van deze vazen terug te vinden zijn op Franse sites en daarenboven zijn ze altijd uitge-

voerd in groene druipglazuur. Dit ondersteunt de hypothese dat het om een grote bestelling ging van diverse mo-

dellen vazen in een uniforme groene glazuur uitvoering.   
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toonstelling die we samen met ’t Stadsmus van fe-

OOSTENDSE PRACHT 

In de vorige nieuwsbrief maakten we reeds melding van het restauratieproject waaraan Charlot De Bisschop en 

haar compagnon de route, Melissa Vandevijvere in Oostende meewerkten. We waren dan ook zeer benieuwd naar 

het eindresultaat maar zo lang moesten we niet wachten want in de loop van april mocht ik zelf de stelling op om 

hun werk in “avant première” te gaan bekijken. In mei gingen we nog eens terug om het eindresultaat te gaan 

bekijken en dat is wat ons betreft zeer geslaagd, een dikke proficiat dames!    

P. Thijs 

Foto’s rechts en onder: Dankzij een bezoeker 
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ONTDEKKING 

De antiquair bezorgde ons eveneens enkele foto’s van de originele opstelling, door de samenstelling van beide 

Onder: De foto uit knack Weekend waarmee het 

hele verhaal van start ging. 

Ondanks het wazige beeld zijn enkele duidelijke 

kenmerken van Hasseltse tegelpanelen zichtbaar: 

de lichtbruine omlijsting van het tafereel, de groene 

boordtegels en de compositie van het beeld die erg 

doet denken aan de panelen uit Maastricht.   

Van je vrienden moet je het hebben zegt het 

spreekwoord, in positieve zin is dit zondermeer waar 

voor de ontdekking van dit tegelpaneel bij een anti-

quair in West Vlaanderen waarvan we in NB 49 reeds 

melding maakten.  

Moest Jacques Collen, voorzitter van vzw ASG en lid 

van de erfgoedraad, op een zonnige zondag in okto-

ber 2018 niet de “Weekend Knack” gelezen hebben 

zou dit tegelpaneel vermoedelijk niet onze aandacht 

getrokken hebben. 

De wazige foto (een scan van het artikel uit voor-

noemd weekblad) die hij nog diezelfde zondag door-

stuurde met de vraag of dit geen Hasselts tegelpa-

neel kon zijn liet ons al vermoeden dat het een  fa-

bricaat van de Majoliques de Hasselt was. Ook Mario 

Baeck aan wie de foto ter consultatie werd doorge-

zonden was er van overtuigd dat dit paneel wel eens 

in Hasselt kon gemaakt zijn. 

Er stond ons dan ook niets anders te doen dan er 

naar toe te gaan om het paneel te onderzoeken en er 

de origine van te bepalen. 

Het duurde echter nog tot juni van dit jaar voor we de 

tijd vonden om er naar toe te trekken en het paneel 

eens van dichtbij te gaan bekijken. 

De antiquair in kwestie bleek gespecialiseerd te zijn in 

architecturaal antiek en het terrein puilde dan ook uit 

van de vloer -en wandtegels, smeedijzeren hekkens  

ornamenten in graniet houten deuren enz.   

Afgaand op de foto uit de Knack, moest het paneel 

echter ergens binnen opgesteld staan en na wat zoe-

ken konden we door het glas van de terrasdeur al 

een eerste blik werpen op het paneel dat in een soort 

wintertuin opgesteld stond. Even later maakten we 

kennis met de vriendelijke, uit Tongeren afkomstige 

antiquair die op onze vraag naar de afkomst van het 

paneel meteen bevestigde dat het in Hasseltse kera-

miek werd uitgevoerd. Het paneel zelf kon niet 

worden bekeken aan de achterzijde maar hij had 

nog wat van de groene randtegels en toen hij 

ons die toonde waren we 100% zeker dat ze bij 

de Majoliques de Hasselt gemaakt werden. Na 

wat foto’s gemaakt te hebben stelden we de 

cruciale vraag of het paneel nog te koop was. 

Zijn antwoord was een volmondig ja en hij ver-

telde daarbij het hele verhaal van het hoe en 

waarom dit paneel bij hem terecht kwam. 

Als handelaar in antieke bouwmaterialen heeft 

hij goede contacten in de wereld van de aan-

nemers van renovatie projecten en werd zo ge-

contacteerd door een Antwerpse firma die in het huis 

van een heuse BV, een muur moest verwijderen die 

volledig betegeld was met geglazuurde decoratieve 

tegels. Hij kon ze voor een zacht prijsje kopen op 

voorwaarde dat hij ze zelf van de muur kwam afkap-

pen. Nadat dit gebeurde zocht en vond hij een opko-

per voor dit materiaal die echter ter elfde ure de ver-

koop afblies waardoor hij opzoek moest naar een 

andere koper. Deze vond hij bij de brouwers familie 

Van Honsebrouck (kasteelbier) maar die waren 

slechts geïnteresseerd in het deel waarop een kasteel 

staat afgebeeld.  

Zo bleef het deel met het vijvertafereel dus over en 

besloot de antiquair het zelf op panelen te monteren 

en het permanent in zijn wintertuin uit te stallen. 

Gezien dergelijke panelen vrij zeldzaam op de markt 

komen en het Stadsmus nog geen volledig op maat 

gemaakt paneel in de collectie heeft werd er een 

motivatie-dossier opgesteld op basis waarvan na 

evaluatie door de collectieraad beslist werd om het 

paneel aan te kopen.    

Dankzij de opmerkzaamheid van een collega uit de 

erfgoedraad, onze expertise en het grondig motiveren 

van een mogelijke aankoop zal een uniek stukje Has-

selts erfgoed weldra een ereplaats krijgen in het 

Stadsmus waar het als voorbeeld van hét product 

waarmee de Majoliques haar reputatie opbouwde zal 

tentoongesteld worden. 

P. Thijs 

steld in de gelagzaal van “Het Bierkasteel” in Izegem.
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De antiquair bezorgde ons eveneens enkele foto’s van de originele opstelling, door de samenstelling van beide 

beelden hierboven kunnen we ons een idee vormen van hoe imposant de volledig muur moet geweest zijn. Hierbij 

moet rekening gehouden worden dat het bloemmotief links ook rechts nog eens herhaald werd. Deze motieven 

werden ook nog apart verkocht. Als ultiem bewijs van de Hasseltse oorsprong zijn de Iristegels boven en onder en 

de vlindertegels links en rechts uit het basisassortiment van de keramiekfabriek, goed herkenbaar.   

ber 2018 niet de “Weekend Knack” gelezen hebben 

wat foto’s gemaakt te hebben stelden we de 
Boven links: Het gedeelte met het kasteel werd terug opge-

steld in de gelagzaal van “Het Bierkasteel” in Izegem. 
 

Boven rechts: Het paneel met vijvertaferaal zoals het nu opge-

steld staat in de wintertuin van de antiquair. 

In functie van het aantal tegels, 16 breed en 16 hoog kan het 

paneel geschat worden op 2,40 x 2,40 meter. 
 

Onder links: op deze detailfoto zijn duidelijk de pipetlijnen van 

de in tubeline uitgevoerde motieven te zien.   
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DVG TENTOONSTELLING AFGESLOTEN 

Aan alles komt een einde en dus ook aan de ten-

toonstelling die we samen met ’t Stadsmus van fe-

bruari tot mei mochten organiseren. 

Zo een evenement is niet het werk van één persoon 

ook al heeft onze voorzitter er heel veel tijd en moeite 

in gestoken. Het resultaat is in grote mate steeds af-

hankelijk van de bereidwilligheid van andere leden om 

uit hun collectie stukken uit te lenen die ze dan ook 

nog zelf moeten inpakken en naar het museum bren-

gen. Uit mijn persoonlijke collectie koos de voorzitter 

enkele tientallen objecten die samen met de objecten 

uit de museumcollectie een goed beeld gaven van wat 

er op het vlak van versiering op Hasseltse keramiek tot op heden bekend is. Voor sommige aspecten was echter 

de hulp van nog een aantal andere leden essentieel en het is dan ook met plezier dat we hier Michel & Rita, Hu-

go, José, Roald en Guido bedanken voor  het ter beschikking stellen van essentiële objecten die nodig waren om 

het verhaal volledig te krijgen en vooral om een aantal stukken te laten zien die niet courant zijn of zelfs nog nooit 

in een tentoonstelling hadden gestaan. 

Mede dankzij hun bruikleen mochten we, getuige de appreciaties in het gastenboek, en de reacties die we kregen 

tijdens de rondleidingen, zeer positieve kritieken noteren waarbij de verwondering over de breedte van het assorti-

ment en de kwaliteit van deze objecten regelmatig vernoemd werden. Opvallend was ook dat een aantal echte 

Hasselaren ons bekenden dat ze absoluut geen idee hadden dat er in de keramiekfabriek zoveel mooie dingen 

gemaakt werden. Het groot aantal positieve reacties zal zeker ook een stimulans zijn om de permanente opstel-

ling van de keramiek in het museum te herzien en wat meer ruimte te geven. Het filmpje dat voor de tentoonstel-

ling gemaakt werd zal nu in de vaste opstelling afgespeeld worden zodat de bezoekers zich een beeld kunnen 

vormen van de complexiteit van het maakproces. Dit kan dan gecombineerd worden met een andere vondst die 

dankzij de tentoonstelling boven water kwam, nl. de foto van het personeel dat in 1906 in de fabriek aan de slag 

was en waarop een aantal vrouwen en een vrij groot aantal kinderen te zien. 

Op het vlak van nieuwe keramiekvondsten kunnen we kort zijn, een aantal bezoekers gaf aan dat ze gelijkaardige 

keramiek objecten in hun bezit hadden maar bij nader inzien bleken die in vele gevallen niet in Hasselt gemaakt te 

zijn. Enkele andere bezoekers hadden wel degelijk goede Hasseltse keramiek in huis maar het waren allemaal va-

rianten van objecten die gekend zijn. 

Tenslotte legde de tentoonstelling ons geen windeieren want we konden over de 4 maanden toch enkele tientallen 

catalogi verkopen waardoor onze kassa weer wat gespijsd wordt. 

Al bij al dus een zeer geslaagd project dat mede dankzij de reacties van de +/- 1500 enthousiaste bezoekers ook 

een stimulans is om als vereniging aan de weg voor een betere erkenning van dit erfgoed te blijven timmeren.  
 

R. Favoreel 

hun werk in “avant première” te gaan bekijken. In mei gingen we nog eens terug om het eindresultaat te gaan 

Foto’s rechts en onder: Dankzij een bezoeker 

kwam een originele foto van het personeel en dit 

plantenbakje (verm. Nr.632) boven water.  
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DAMIEN 

Een goed jaar geleden kregen we van Mario Baeck een link doorgestuurd waarmee ik een pdf van de master-

proef (U-Gent) van de studente Marie Wauters kon downloaden. Het proefwerk betrof een gedeelte van het oeu-

vre van Jos Damien de beroemde Hasseltse schilder die o.a. een aantal portretten voor de koninklijke familie 

maakte. In de inleiding van dit proefwerk staat uitdrukkelijk dat de studie zich zou focussen op vroeg decoratief 

werk, met uitzondering van deze op kleiner formaat zoals een heel aantal tekeningen die hij in opdracht van de 

“Céramiques décoratives de Hasselt” maakte. De studie is uiteraard een zeer interessant werk maar we bleven 

toch op onze honger zitten.  

Bij de eerstvolgende collectieraad in het Stadsmus werd dit punt op de agenda gezet en uit de feedback van de 

leden konden we opmaken dat deze tekeningen in privaat bezit waren en dat consultatie wegens familiale perike-

len uitgesloten was. We kregen wel een interessante tip want een collega uit de erfgoedraad bleek een ver fami-

lielid te zijn en hij zou misschien nog wel wat informatie kunnen hebben. Toen we deze collega, er in de marge 

van de eerstvolgende erfgoedvergadering op aanspraken reageerde die zeer enthousiast en vertelde me dat hij 

een aantal van de tekeningen had kunnen inscannen.  

Als kers op de taart stuurde hij ons ook een digitale kopie van een “familie brochure” waarin nog een aantal af-

beeldingen stonden van het werk van Damien. 

Het is dan ook met enige trots dat we hier enkele tot nog toe onbekende ontwerptekeningen van Jos Damien voor 

tegelpanelen kunnen laten zien. We hopen uiteraard dat het volledig bewaarde oeuvre van deze ontwerptekenin-

gen vroeg of laat kan ontsloten worden waarna we dieper op dit deel van zijn oeuvre kunnen ingaan. 
 

P. Thijs 

Boven ontwerp tekening voor een zeezicht, het is 

niet duidelijk of dit ontwerp voor  een tegelpaneel 

of voor een glasraam moest dienen. 

Links: ontwerptekening voor de decoratieve inkle-

ding van de schouw in zijn huis op de Martelaren-

laan te Hasselt. In de familiebrochure staat een 

foto van de schouw waarop de decoratie goed te 

zien is.  Alleen de centrale rechthoek werd in veel-

kleurige keramieken tegeltjes uitgevoerd, de figuren 

werden daar omheen geschilderd. 

Afbeeldingen uit de digitale collectie van Kris en Juliette Leenaers 
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GEVONDEN 

Geluk schuilt soms in een klein hoekje, dit spreekwoord kan je bij de aankoop van deze vaas wel erg letterlijk 

nemen. We verschoten ons nogal toen we eind juni ‘s avonds laat een mailtje kregen van een onbekende anti-

quair waarin hij vroeg of we geΝnteresseerd waren in de vaas die te zien was op de bijgevoegde foto’s. Toen we 

de bijlagen openden was de keuze snel gemaakt, voor onze ogen stond immers een topstuk zoals er zelden een 

opduikt waaraan je ondanks de forse prijs niet aan kan weerstaan. De dag erop gingen we er op af om ze te ko-

pen, onze nieuwsgierigheid gebood ons echter om te vragen hoe en waar hij die vaas vandaan had en hoe hij er 

toe kwam deze aan ons aan te bieden.  

Kort samengevat kwam het hier op neer dat de man door zijn zus werd gebeld met de vraag of hij geen interesse 

had om aan de kust een huis te gaan opruimen. Het is niet evident om als antiquair uit de grenstreek met Neder-

lands Limburg naar de kust te gaan om daar een inboedel te gaan opruimen maar gelukkig ging hij op haar aan-

bod in en vond daar de vaas. Terug thuis ging hij op zoek naar een mogelijke koper en hij herinnerde zich een ar-

tikel in de krant over het verzamelen van Hasselts keramiek en na wat googlewerk vond hij het artikel terug waarin 

mijn naam stond vermeld. Toen ik hem vroeg of hij niemand anders kende die in dit soort keramiek zou kopen 

antwoordde hij dat hij de vaas aan zeker een 10-tal potentiële klanten had kunnen verkopen maar dat hij verkoos 

om ze aan een verzamelaar van dit Hasselts erfgoed te verkopen. Waarvoor dank!   

P. Thijs 

rfgoeddag 2019 stond in het Stadsmus in het teken van de toen nog lopende tentoonstelling “Door Vrouwen-

handen Gevormd”. Onze voorzitter en curator van de tentoonstelling gaf die dag 3 rondleidingen waar echter 

nog op foto’s getoond in het tuincafé   

KENMERKEN 
 

Maten:      B:  34 H: 71 cm 

 

Nummer:  323 (ingekrast) 
 

Andere: R J(?) 

 

Kleuren:    corpus water-

groen met   groene, witte, 

paarse en bruine tinten in de 

versiering 

 

Bodem: geglazuurd 
 

BOVEN: de vaas in profiel en het bovenaanzicht met de in tubeli-

ne uitgevoerde arabesk versiering. 

MIDDEN: de geglazuurde bodem met het ingekraste modelnum-

mer en de modeleurs initialen. 

RECHTS: een detail van de tubeline versiering 

Opvallend is de afwijkende maat t.o.v. de andere vaas die we in 

onze collectie hebben, deze is zo maar even 4 cm hoger en 2 cm 

breder... 
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GEVONDEN 

Het verwerven van nieuwe en interessante stukken zit ons dit voorjaar aardig mee al moeten we hierbij de kant-

tekening maken dat voor sommige aanwinsten de gouden tip wel eens van vrienden collega verzamelaars komt. 

Dit was ook voor deze vondst het geval, de vazen en de coupe werden op 2e hands aangeboden en vermits de 

taal van Molière voor sommigen een barrière is mocht ik de aanbieder contacteren. Na een eerste bod dat bedui-

dend onder de vraagprijs lag kregen we al een bericht met de vraag om contact op te nemen. Blijkbaar had de 

verkoper tijdens de luttele uren dat het aanbod online stond reeds meerdere biedingen gehad die ver boven de 

vraagprijs lagen. Hierdoor wantrouwde hij deze buitenlandse biedingen en verkoos hij om aan een betrouwbare 

Belg te verkopen. Na telefonisch contact kwamen we tot een akkoord op voorwaarde dat we de vazen en de cou-

pe uiterlijk ’s anderendaags in Bastogne gingen ophalen, daar gingen we graag op in en na het vroegtijdig verla-

ten van een familiefeestje reden we er naar toe. Tijdens ons gesprek ter plaatse bleek dat de vazen reeds zeer 

lang in de familie waren en dat ze uit de inboedel kwamen van een tante van de huidige eigenaar die in Brussel  

woonde en ze ook daar aangekocht had. Dit strookt perfect met de commerciële strategie van de Hasseltse ke-

ramiekfabriek die deze mooie met de hand versierde tubeline vazen voor het rijke cliënteel in de grootsteden 

maakten. De eigenaar was dan ook zeer verbaasd te vernemen dat zulke mooie objecten in Hasselt gemaakt 

werden. We hebben hen nog aangeraden om de lopende tentoonstelling nog snel te gaan bezoeken om verder 

kennis te maken met de producten van de Hasseltse keramiekfabriek. Of ze er geweest zijn weet ik niet maar  ik 

weet wel dat we dankzij de gouden tip een prachtig stel vazen en een kleine jardinière konden aankopen die we 

toch gerust bij de topstukken uit de collectie kunnen rekenen.     
 

P. Thijs 

Vazen en plantenbakje vormden een stel ondanks de slechte verhou-

ding en een afwijkend decoratiemotief. Het vermoedelijk modelnr 565 

is gekend als stel met 2 kleine ronde cache-pots die allen hetzelfde 

nummer hebben met de deelletter “B” in de bodem van de jardinière 

KENMERKEN 
 

Maten:      B:  17 H: 51 cm 

 

Nummer:  170 (ingekrast) 

 

Andere: geen 

 

Kleuren:    corpus beige met   

groene, witte, paarse en gele 

tinten in de versiering 

Scherf:     wit 

KENMERKEN 
 

Maten:      B: 27 H: 11,5 cm 

  D: 15 

Nummer:  geen (gekend on-

der nr. 565) 

Andere:  stempel CDH 

 

Kleuren:    corpus witte fond 

met groen en licht paars in de 

versiering 

Scherf:     wit 
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BOVEN LINKS: de combinatie in zijn geheel 

BOVEN MIDDEN: het ingedrukt modelnummer en de 

letter A die er op wijst dat dit object uit meerdere delen 

bestaat. Op de voet is er noch een modelnummer nog 

een “deelletter” terug te vinden.  

BOVEN RECHTS: de onderzijde van de coupe met 

centraal de kleine standring die precies in de opening 

van de voet past met daarrond een 15-tal glazuurpa-

rels. 

ONDER LINKS: de bovenzijde van de voet 

ONDER RECHTS: de onderzijde van de voet met daar-

in links en rechts de ronde fabrieksstempel 

“Ceramiques décoratives Hasselt” 

GEVONDEN  

Je mag je als verzamelaar gelukkig prijzen als je echtgenote jouw pas-

sie deelt en zelf ook actief op zoek gaat naar Hasseltse keramiek op 

het internet. Ik ben zo een gelukkige, een aantal weken geleden meld-

de mijn wederhelft me fier “ik heb nog een potje gevonden” en dan 

weet ik dat we meestal weer in de prijzen gevallen zijn. Toen ik achter 

haar pc plaats nam bleek dat het potje een hele pot was, die we al als 

model nr. 376 kennen. Dit exemplaar was echter in 2 delen gemaakt, 

de losse voet en de cache-pot apart én ze waren daarenboven in ver-

schillende kleuren. Het ensemble stond op een Engelse verkoopsite 

van vintage en design spullen en de prijs was dan ook navenant.  

Tijd dus om de verkoper te contacteren die uiteindelijk een Oostenrijkse 

antiquair bleek te zijn. Na een vrij lange onderhandeling via mail kon-

den we uiteindelijk een deal sluiten en de cache-pot met losse voet 

naar België laten sturen. Enkele dagen later stond “de Post” voor de 

deur met een gigantische doos waarin ons “potje” de reis van Oosten-

rijk naar België had gemaakt. Toen de doos openging en de we de pot 

onder een berg van verpakkingsmateriaal bevrijd hadden bleek hij een 

stuk kleiner dan de tot nu toe gekende exemplaren (deze zijn 52 cm 

breed  en 34 cm hoog). Het is dan ook erg uitzonderlijk dat de fabriek 

2 maten van een object maakte en er hetzelfde modelnummer voor 

gebruikte. Tot nu toe gingen we er van uit dat elke mal een uniek mo-

delnummer had maar met de vondst van deze pot komt deze redene-

ring op losse schroeven te staan. 

P. Thijs 

KENMERKEN 
 

Maten:      B:  40 H: 20 cm 

 

Nummer:  376 (diepdruk) 

 

Andere:  in diepdruk “A” 

 

 

Kleuren:    diverse groentinten   
 

Scherf:     wit 

 

was de aanleiding de afbraak van villa “De Lente” op de 

sinds enkele jaren schakelden we over op 8 pagina’s. In het totaal verschenen er 242 bladzijden vol met infor-

matie, verslagen van activiteiten en nieuwe vondsten, rijk geΝllustreerd met honderden foto’s en geprint  in vier-

na’s extra aan toe te voegen. Deze toevoeging bleek ook bittere noodzaak om het vele materiaal dat we voor 

normale 8 pagina’s gevuld te krijgen met kwaliteitsvolle teksten en beeldmateriaal. We maken van deze 

“jubileum” editie dan ook graag gebruik om nog eens een oproep te doen aan alle leden om ons ideeën voor 

leesplezier met deze “special edition” van onze Nieuwsbrief.

KENMERKEN 
 

Maten:      B: 22 H: 13 cm 

 

Kleuren:    blauw in diverse  

  schakeringen 
 

Andere:     2 x ronde fabrieks-

stempel céramiques décora-

tibves Hasselt 
 

Scherf:     wit 


