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22002 een Succes….002 een Succes….  
 
Met deze tweede Nieuws-
brief sluiten we het werkings-
jaar 2002 af. Het is een jaar 
geworden waarop een te-
rugblik de moeite loont. Het 
stond vooral in het teken van 
de tentoonstelling van de 
sierkeramiek, een voltreffer 
zo blijkt die bij een breed 
publiek in de prijzen viel. Een 
nabeschouwing  en enkele 
conclusies zijn dan ook aan 
de orde. 
Er waren echter ook andere 
hoogtepunten zoals de ge-
boorte van onze nieuwsbrief, 
het opstarten van een eerste 
werkgroep die de werking 
van de vzw op een toekomst 
gericht spoor zet en last but 
not least  de vondst van en-
kele tot nu toe onbekende 
stukken die de verschillende 
verzamelaars op de kop 
konden tikken en die onze 
zoektocht een stukje korter 
hebben gemaakt. 
Tot slot nog een woordje van 
dank aan allen die aan dit 
succesvol jaar hun steentje 
bijgedragen hebben.     
   
Voor het bestuur, Voor het bestuur, Voor het bestuur,    
Patrick ThijsPatrick ThijsPatrick Thijs   

Op 20 april was het eindelijk zover. De 
tentoonstelling waarnaar  we allen 
sinds augustus 2000 intens naar toe-
geleefd hadden, opende haar deu-
ren. Ook al mocht men de titel van 
deze tentoonstelling niet al te serieus 
nemen, wat voor ons Gracieus is is 
dat niet noodzakelijk in de ogen van 
iemand anders, het was de noemer 
waaronder men een selectie van 
stukken sierkeramiek  aan een groot 
publiek wilde tonen. Hij verwees eer-
der naar de Art Nouveau periode of 
in de volksmond de Belle époque, 
waarin deze keramiek gemaakt werd. 
Wat er ook van mogen zijn het werd 
een succes en de cijfers bewijzen het: 
9701 bezoekers waardoor het museum Stellingwerff-
Waerdenhof het enige Hasseltse museum is dat in 2002 
vooruitgang boekte, de verkoop van 415 catalogi lag ook 
beduidend boven het normale peil enz... Ook vanuit het 
buitenland kwamen geïnteresseerden een kijkje nemen. En 
tenslotte mogen we het initiatief rond de integratie van blin-
den en slechtzienden niet vergeten. Ook al was de belang-
stelling van deze doelgroep eerder matig te noemen, het 
museum is er toch een mooie ervaring rijker mee geworden. 
Ook het afhalen en terugbrengen van de door de verza-
melaars uitgeleende stukken verliep, op een klein schoon-
heidsfoutje na, voorbeeldig. Al bij al dus een geslaagd pro-
ject waardoor de producten van de Hasseltse Keramiekfa-
briek  een stuk, erkenning kregen waarvan ze tot nu toe ver-
stoken waren.  
Wat nu? Myriam Lipkens liet op de algemene ledenverga-
dering al in haar kaarten kijken. De bevordering van de 
kennis en de permanente aandacht voor de Hasselstse Ke-
ramiek blijft één van de speerpunten in het museumbeleid. 

Zij nodigde ons dan ook uit 
om de samenwerking verder 
te zetten. Deze zal zich in eer-
ste instantie vertalen in de 
vraag om samen te werken 
rond de permanente opstel-
ling van keramiek in het 
MSW. Vraag waarop wij 
graag positief antwoorden. 

Redactie, samenstelling en lay-out: Patrick Thijs. Uitgave van de v.z.w. Verzamelaars Unie Hasselts Keramiek © 11-2002, niets uit deze uitgave 
mag gekopieerd worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur of een gevolmachtigde van de v.z.w. VUHK.                       P:4/4 

Op de algemene ledenvergadering van 23 oktober werd 
het voorstel met betrekking tot de werkgroepen voorge-
legd en door de leden aanvaard. Vooral de werkgroep 

rond architecturale keramiek bleek in de smaak te vallen. 
Dit zal niet in het minst iets te maken hebben met de aankondiging van Myriam dat zij door een ver-
eniging uit het Verenigd Koninkrijk gecontacteerd werd met de vraag om mee te werken aan een 
internationale rondrijzende tentoonstelling rond de productie van keramiektegels die zal doorgaan 
in 2005. Dit past uiteraard perfect met onze planning om rond dat tijdstip ook iets te organiseren 
rond dit thema. Verschillende leden schreven zich dan ook onmiddellijk in. Zij zullen begin 2003 ge-
contacteerd worden voor een eerste vergadering. Tegen die tijd zal de secretaris een werkplanning 
opstellen en een aantal contacten leggen met personen die ons in dit project kunnen bijstaan. 
Alhoewel geen echte werkgroep op zich is er ook nieuws met betrekking tot de archivering. Het be-
stuur stelt in deze voor om de gegevens van de gekende stukken in de centrale databank van het 
museum Stellingwerff-Waerdenhof in te brengen. De modaliteiten hiervan zullen nog nader uitge-
werkt worden op een eerstvolgende bestuursvergadering. Het definitief voorstel zal op de statutaire 
algemene ledenvergadering van begin 2003 ter goedkeuring aan alle leden voorgelegd worden. 
Voor wat de werkgroep rond publicitaire keramiek aangaat werd er nog geen verder initiatief ge-
nomen. De leden kunnen zich nog steeds kandidaat stellen bij een bestuurslid. In functie van de in-
teresse zal het bestuur daarna verdere initiatieven nemen en deze werkgroep verder opstarten. 

Proficiat! 
Nog een blijde gebeurtenis in 
onze rangen. Jawel onder-
voorzitter Ronny heeft zijn best 
gedaan en zijn echtgenote 
Katleen nog veel meer. 
Het resultaat is de kleine Miet 
Favoreel die op 26 augustus 
het levenslicht zag. In naam 
van alle leden feliciteren we 
de gelukkige ouders. 

Gezocht..Gevonden 
 

KENMERKEN: 
 
Maten:       H = 26,5 cm 
                   B = 9,5   cm 
                   D = 7,5   cm 
Nummer:   259 
Kleuren:     groen 
Bodem:      ongeglazuurd 
Scherf:       wit 
 
Glazuur loopt door tot juist 
over de halsrand 
 

Geen twijfel mogelijk ditmaal… Een gelukstreffer op een late zaterdagnamiddag op een 
lokale rommelmarkt.  Daarenboven nog een uitzonderlijke vondst want dit model kenden 
we nog niet. Gelukkig bracht de foto van de wereldtentoonstelling (zie uitvergroting hier 
boven) uitsluitsel want dit model kan je daarop goed herkennen.  
Een stukje van de puzzel is dus weer gevonden en onze zoektocht naar de verschillende 
modellen is ook weer wat korter geworden. Heb je ook een vondst die je aan  de andere 
leden wil tonen, aarzel dan niet en neem contact op met de secretaris die het nodige zal 
doen om het in een eerstvolgende uitgave te laten verschijnen.  

WerkgroepenWerkgroepenWerkgroepen   

Te Koop: 
Het bestuur kon het hier naast afge-
beeld bord inkopen. Het zal ver-
kocht worden om de kas te spijzen. 
Er werd besloten om dit in de vorm 
van een gesloten veiling te doen 
waar in eerste instantie alleen de  
leden aan kunnen deelnemen.  
De minimum inzetprijs is € 700. In bij-
lage vindt u meer uitleg. Diegenen 
die het eens willen bekijken zijn wel-
kom bij de secretaris. Bieden maar..! 



 
De recente perikelen rond villa « De Lente »  en het artikel in Knack van 16 juli 
versterkten onze overtuiging dat rond het thema van de  Hasseltse tegels ze-
ker iets moet gebeuren. Toen we eind augustus van ondervoorzitter Ronny 
een tip kregen over het Art Nouveau parcours in Blankenberge konden we 
haast niet wachten om onze in september geplande vakantie aan de Belgi-
sche kust aan te vatten. Enkele dagen na onze aankomst en onder een stra-
lende zon begaven we ons op pad. Eerst stopten we op het Leopold III plein 
waar het VVV kantoor zich bevindt . Daar haalden we de kleine doch handi-

ge brochure op die ons verder op onze ontdekkingstocht zou begeleiden. En een 
ontdekkingstocht werd het…. Het uitgestippelde parcours beperkt zich voornamelijk 
tot een 20-tal panden in bijna evenveel straten van het centrum van de stad. In de 
brochure vinden we op de middenpagina een handige plattegrond met behulp 
waarvan je makkelijk het parcours kan volgen. Ook de omschrijvingen, opgemaakt 
met de hulp van Mario Baeck, zijn erg nuttig. Daarenboven draagt elk geselec-
teerd pand een “AN “ herkenningsbordje. Let wel in de brochure zijn niet alle Art-
Nouveau panden uit het centrum opgenomen. Het is slechts een selectie van de 
gebouwen met de meest uitgesproken typische kenmerken van deze stijlperiode. 
Onze ervaring uit het verleden leert ons dat er nog een aantal zeer interessante 
panden liggen in de straten die rechts van het station liggen. 
Kortom dit is voor de liefhebber een waar Art-Nouveau paradijs. Voor ons echter 
die geïnteresseerd zijn in de keramiektegels is het een absolute must. 
Zoals reeds in het vorig nummer aangehaald heeft ook hier dit erfgoed te lijden on-
der de steeds sterker wordende druk van de nieuwbouw. Ook opmerkelijk was het 

aantal panden dat leegstond en al dan niet te 
koop aangeboden werd. Het is dan ook te ho-
pen dat de gemeentelijke instanties iets zullen 
ondernemen om de bouwheren te verplichten 
de tegeltableaus van vernietiging te vrijwaren.  
De voornaamste producenten van decoratie-
ve tegels en tegeltableaus zijn prominent aan-
wezig waaronder Helman, Hasselt, Hemiksem 
en Sarreguemines. 
Vele décors worden in de brochure echter niet 
aan een bepaalde fabriek toegeschreven. Er 
zijn wel  aanwijzingen dat bepaalde tableaus, 
voornamelijk deze waarop de naam van een 
villa voorkomt waarschijnlijk aan Hasselt toe te 
schrijven zijn. Een gedegen onderzoek zou hier 
over uitsluitsel moeten kunnen geven. 
We mogen het hier echter niet alleen hebben 
over de tegels. Alle geselecteerde gebouwen 
ademen de Art-Nouveau stijl uit door hun archi-
tectuur in het algemeen. De Ronde ramen, de 
arduinen raam– en gevel ornamenten, het smeedwerk, kortom alle architecturale elementen zijn inte-
ressant en een ontdekking op zich. 

 
 
De initiatiefnemers, vertegenwoordigd door Mvr. Van Asbroeck verdienen 
dan ook alle lof. Hoe meer mensen immers van dit erfgoed bewust worden, 
hoe meer kans er bestaat dat er iets zal gebeuren om het voor teloorgang te 
vrijwaren. We hebben haar dan ook een brief geschreven om haar te felicite-
ren met dit interessant project. Daarenboven hebben we enkele suggesties 
gegeven om  het geheel nog wat aantrekkelijker te maken door bijvoorbeeld 
enkele straten toe te voegen. Hieronder vindt u nog enkele hoogtepunten  
van ons bezoek dat al bij al 4 uur duurde.  Door een uitbreiding van het par-
cours zou je er gerust een volle dag mee kunnen vullen. 

Veel beter dan hier verder de vele details te beschrijven is het om zelf ter plaatse te gaan om van al 
dit moois te genieten. Misschien een idee om er samen eens in groep naar toe te trekken? 

 

Nieuwstraat: 3 leuke 
tafereeltjes  op de ge-
vels van 3 naast elkaar 
gelegen rijwoningen 

Descampstraat: Villa Olga, bel-étage voorgevel met zeer mooie tegelta-
bleaus op de linker en rechter zijgevel. Deze worden volgens de brochure 
aan Sarregueminnes  toegeschreven maar…? 

Kijk niet alleen naar de ge-
vels a.u.b. ook het voetpad 
heeft interessante verassin-
gen in petto. 

Een van de vele voorbeelden van de prominente aanwezig-
heid van de producten van onze Hasseltse fabriek, 3 verschil-
lende tegels op dezelfde gevel. Er zijn tientallen andere tegel-
decors te vinden die al de uitwendige kenmerken van  de 
Hasseltse vertonen. Zoals steeds blijft het giswerk om ze als 
dusdanig te identificeren zolang er geen andere bronnen 
kunnen geraadpleegd worden die enige zekerheid kunnen 
verschaffen. 

Mooie Hasseltse pauwenfriezen met de bijbeho-
rende boordtegeltjes 

Een mooie uitwerking van de naam 

Het gevolg van de tand des tijds    

Klaar voor de afbraak!!!    

Eens een ander model Hasseltse tegels    

Zou de voorzitter ook een optrekje in 
Blankenberge hebben?    

Helman of… 
Janssens?    

Een andere detailfoto van hetzelfde gebouw waarvan de foto linksboven 
met pauwenfriezen  ook een detailweergave is. Opmerkelijk is dit bloem-
motief. Staat er niet een gelijkaardig tableau in de gevel van een huis 
aan de Guffenslaan (tegenover de klarissen)? 

Buiten keramiek tegels vindt je er 
eveneens prachtig Art-Nouveau 
smeedwerk aan deuren, ramen en 
balustrades. 

Voor ons een 
echte ontdek-
king. Op ver- 
schillende huizen 
vindt je dit tegel-
tje met de naam 
van de groot-
handelaar uit 
Zeebrugge die 
de Hasseltse fa-
brikaten in de 
streek verdeelde.  
Dit tegeltje is zeker in Hasselt gemaakt 
als reclame voor de betrokken groot-
handelaar .Het is zeker de moeite 
waard om dit spoor verder te volgen. 
Gelijkaardige tegeltjes van ander fabri-
kanten zoals Helman en Hemiksem zijn 
er ook te zien. 

Van waar kennen we 
dit? Wordt er hiervan 
geen ontwerptekening 
in het MSW bewaard ?  

Bezocht: 
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