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VVoorwoordoorwoord  
  
Tempus Fugit.. De tijd Vliegt! 
 
Als deze editie van de nieuwsbrief 
in uw brievenbus zal belanden zit 
de eerste helft van het jaar 2003 
er al op. 
Dit werkingsjaar kenmerkt zich 
door  de invoering van een activi-
teiten kalender. Het bestuur wens-
te immers de leden meer te be-
trekken in de werking en besloot 
daarom om een 4 tal activiteiten 
te plannen. Het is eveneens de 
bedoeling om door middel van 
deze activiteiten, waarin de kera-
miek centraal staat, de opgeda-
ne kennis onderling te delen. 
Een eerste samenkomst die door 
onze voorzitter Willy samen met 
Valère geanimeerd werd, had als 
onderwerp het resultaat van de 
huisbezoeken. Het  werd een zeer 
interessante kennismaking met 
de verborgen “keramiek schat-
ten”  die er nog her den der bij 
verschillende families te vinden 
zijn. Ook het archief deed hier 
een goede zaak want bij alle be-
zoeken werd  zorgvuldig geno-
teerd en gefotografeerd zodat 
deze informatie bewaard blijft. 
Een tweede gelegenheid, tevens 
het startschot van de activiteiten 
van de werkgroep rond het archi-
tecturaal keramiek was de stads-
wandeling waarvan u op de mid-
denpagina’s het verslag vindt. 
Ook hier kunnen we zeker van 
een succes spreken. 
Deze door het bestuur gekozen 
formule blijkt dus goed te werken 
en zal dus zijn vervolg kennen in 
het najaar. We kijken dan ook 
met spanning uit naar een vol-
gende gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten.   
 
Veel leesplezier !   
   
Voor het bestuur, Voor het bestuur, Voor het bestuur,    
Patrick Thijs, Secretaris.Patrick Thijs, Secretaris.Patrick Thijs, Secretaris.   

In onze vorige uitgave hebben we beloofd om u op de 
hoogte te houden van de vorderingen ter zake. 
Op 30 mei ll. Ging de werkgroep rond architecturaal kera-
miek definitief van start met een kennismakingsvergadering 
rond het project van de rondreizende tentoonstelling (van 
april 2004 tot april 2006), “Industriële Vloer & Wandtegels 
1840-1940”. 
Behoudens een delegatie van onze v.z.w. waren ook Myri-
am Lipkens als vertegenwoordigster van het MSW en Mario 
Baeck als Belgisch coördinator hier op aanwezig.  
Mario  bracht ons op de hoogte van wat er ons zoal te 
doen staat. Voor België en Duitsland worden 50 objecten 
per land verwacht. De andere deelnemende landen zullen 
25 objecten aanbrengen. Dit is de basis die zal rondreizen. 
Elk land kan deze tentoonstelling dan lokaal aanpassen. 
Het is dus de bedoeling dat de 50 rondreizende objecten 
een goed beeld geven van wat er in België door de ver-
schillende bedrijven (voornamelijk Boch, Hemiksem, Helman 
en Hasselt) geproduceerd werd op het vlak van vloer en 
wandtegels. Er wordt eveneens een publicatie voorzien en 
indien gewenst kan er voor het lokaal gedeelte nog een bij-
komende publicatie gemaakt worden en dit eventueel in 
eigen beheer of onder de auspiciën van het Bestuur voor 
Monumenten en Landschappen.  
Mario werd reeds aangeduid als auteur voor het Belgisch 
en Franse gedeelte van de publicatie rond de rondreizen-
de tentoonstelling, hij is echter bereid ook aan de bijkomen-
de “lokale” publicatie mee te werken. 
Onze werkgroep zal zich samen met het museum voor de 
uitbouw van het lokaal gedeelte inzetten. Hierbij wordt er 
gedacht aan het opsporen van een zo groot mogelijk aan-
tal kleurvarianten, het verwerken van tegels in meubels, de 
ontwerpers en de ontwerptekeningen, de verspreiding 
doorheen het land, enz.... 
Een eerstvolgende  contactvergadering zal gezien de druk-
ke “7e jaar” activiteiten pas op 1 oktober kunnen plaatsvin-
den.  We laten er echter geen gras over groeien want de 
leden van de werkgroep zullen om te beginnen een inven-
taris opmaken van de tegels die in de verschillende verza-
melingen zitten om als basis te dienen voor de verdere 
werkzaamheden. U bent dus gewaarschuwd, we staan bin-
nenkort aan uw deur!   

Redactie, samenstelling en lay-out: Patrick Thijs. Uitgave van de v.z.w. Verzamelaars Unie Hasselts Keramiek © 07-2003, 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 

Tijd voor een nieuwe rubriek die we met deze titel 
gedoopt hebben. Bedoeling is de leden eens 
aan het woord te laten over hun ervaring, hun 

kennis van bepaalde stukken, kortom met informatie die ons allen interesseert.  
De eerste die zijn kans waagt is Michel Broux met “ASBAKJES”. 
 
Deze twee teruggevonden asbakjes in de vorm van een tabaksblad verdienen wel wat aandacht. 

Het eerste exemplaar in lichtgroene kleur met de 
tekst “Manufacture de Cigares Fins” op de boven-
zijde laat geen twijfel bestaan, op de onderzijde 
vinden we het bekende ronde stempeltje 
“Céramiques Décoratives Hasselt”. 
Het tweede exemplaar in bruingroene kleur met 
dezelfde vorm als het hiervoor besproken asbakje, 
laat duidelijk zien voor wie er publiciteit gemaakt 
werd: “Manufacture de Cigares Fins, Jos. Craen & 
C° Anvers. Deze tabaksfabriek was gevestigd in 
A n tw er p en , r u e  d e  l a  B l a nc h i s s e r i e 

(Bleekhofstraat ?) op nummer 24. In 1906 deponeerde de Heer Craen volgende klinkende merkna-
men: Gracia Cigarillos, Flor de Craen, La Cloche en l’Entente Cordiale (1). 
 
Op de onderzijde van dit asbakje vinden we echter een merkwaardige tekst: “George W. Van  
Biene. Wie was deze persoon? Hij woonde in Amsterdam Joh. Verhulststraat 37 en bezat er een 
drukkerij gelegen Amstel 105 (2). Emile Leynen distillateur Hasselt, laat rond 1900 een affiche drukken 
door Lith. Van Biene Amsterdam Holland (3). 
 
De tekst op de onderzijde van dit asbakje is bij publicitaire Hasseltse Keramiek geen alleenstaand 
voorval. Stokerij Fryns uit Hasselt deed dit met zijn fruittob en oranje-bitterkruik ook. 
 
Hoe de naam van een drukker echter op de onderzijde van een asbakje met publiciteit van een  
tabakshandelaar terecht kwam, zal wel altijd een raadsel blijven.  
 
Michel Broux 
 
Geraadpleegde bronnen : 
 
(1)       Recueil Officiel des Marques de Fabrique 19O6 
(2) Telefoongids Nederland 1915 
(3) Jenever en Likeuren in Kleur – Karl Scheerlinck/ Nationaal Jenevermuseum Hasselt 
 
Maten: H: 3 cm, B: 19,5 cm, D: 9,5 cm. 
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KENMERKEN: 

 
Maten:      H = 47   cm 
                  D = 24   cm 
Gewicht:   5,6 kg 
Nummer:  3 + CH 
Kleuren:    Rood,geel, 
                  groen, rose 
Bodem:     ongeglazuurd 
Scherf:       wit 
 
 

Naar het voorbeeld van de voorzitter 
meldde Philippe ons de aanwinst van 
een vaas met vormnummer 3. Ze is 
overwegend rood van kleur is, gedeco-
reerd met bloemen 
maar als klap op 
de vuurpijl ook nog 
eens voorzien met 
de “CH”  stempel.
Weer een model 
waarvan de her-
komst onomstotelijk 
bewezen is! 

Nader Bekeken!Nader Bekeken!Nader Bekeken!   

WerkgroepenWerkgroepenWerkgroepen   



 
‘T was eigenlijk al van bij het ontstaan van onze v.z.w. duidelijk dat er prioriteit aan de sierkeramiek  
zou gegeven worden en dat de andere producten van de Hasseltse fabriek later aan bod zouden ko-
men. Niet zo verwonderlijk dus dat wij  er tot op heden nog geen werk hadden van gemaakt. Zoals ge-
pland zou er na de “Gracieus” tentoonstelling  verder gewerkt worden op architecturaal keramiek. Het 
werd dan ook tijd om eens te gaan kijken wat er lokaal  zoal te vinden is. Een groot aantal leden en 
enkele andere geïnteresseerden leek dit ook een goed idee. Ondervoorzitter Ronny voelde zich geroe-
pen om de leiding van deze activiteit op zich te nemen. Met de informatie die ons door het Museum 
Stellingwerff-Waerdenhof ter beschikking werd gesteld stippelde hij een parcours uit dat ons langs de 
meest interessante  plaatsen zou leiden. 

En zo geschiedde dus dat er op 9 juni om 14 u. ap-
pel gehouden werd op het kolonel Dusartplein om 
van daaruit onze ontdekkingstocht te starten. 
Op dit plein zelf zijn er al enkele leuke dingen te 
zien. Zo vindt je er een boogvormig tegeldecor bo-
ven het keldervenster van een bel-etagewoning 
maar ook een woning uitgevoerd in Art-nouveau 
stijl met enkele mooie brandglasramen uit deze pe-
riode verdiende onze aandacht. 
Met de ondervoorzitter op kop begaf de groep zich 
daarna op pad richting Maastrichtersteenweg. Am-
per daar aangekomen vindt je er een interessant 
paneeltje dat blijkbaar in opdracht van de bouw-
heer gemaakt werd (een architect, afgaande op 
de tekenattributen die er op voorgesteld worden). 
Zeer interessant is ook de gevel van het pand van 
de oude stokerij Looienga, er zijn hier geen decora-
tieve tegels of panelen te 

bespeuren maar de hele gevel is opgetrokken met verschillende kleuren gegla-
zuurde bakstenen. Ook dit is een product van de Hasseltse fabriek. Ook andere 
ornamenten in keramiek zijn te bewonderen zoals deze op de gevels aan het 
Gulden sporenplein.  Wat verder vinden we links het tegeltableau dat speciaal 
gemaakt  werd om de ingang van de kerk van het Clarissen klooster  te sieren. 
Recht daar tegenover vinden we het huis dat  wel de meeste Hasseltse kera-
miektegels van allemaal heeft. Buiten enkele gekende en minder bekende 
soorten gedecoreerde tegels vinden we er vier op maat gemaakte tegelta-
bleaus waarvan de ontwerptekeningen bewaard worden in het MSW.  
Niet alleen de keramiek trok de aandacht maar ook andere gevels met typi-

sche Art-nouveau ornamenten zoals de 
mooie scraffiti versieringen op een gevel 
van een pand gelegen langs de Guffens- 
laan werden door de deelnemers zeer ge-
smaakt.   
 
 

Na een broodnodige verfrissing zette de groep zich opnieuw in be-
weging richting Luikersteenweg om  het prachtige tableau van de 
Villa Des Roses te gaan bewonderen. Ook hiervan wordt de ont-
werptekening bij het MSW bewaard. Het tableau bevindt zich in één 
van vier gelijke panden. Het is dan ook verwonderlijk dat slechts op 
dat ene pand een tegeltableau te vinden is. Op deze straat bevin-
den er zich nog een aantal panden opgetrokken in Art-Nouveau stijl 
maar  er zijn nergens tegelversieringen te bespeuren . 

 
 

Ook in Hasselt heeft de tand des tijds en het gebrek aan visie en daadkracht zijn tol geëist. Op de 
Maastrichterstraat hebben 2 paneeltjes het reeds voor meer dan de helft begeven en gezien de toe-
stand zullen de overige ook weldra op de stoep in 
honderden stukken uit elkaar spatten. Hasselt heeft 
relatief weinig tegel tableaus. Het is dan ook zonde 
dat er van hogerhand niets gebeurt om dit patrimo- 
nium te vrijwaren. In Blankenberge hebben ze dat al 
begrepen...zij gaan er iets aan doen. 

Ook de mindere goden kwamen aan bod. Zo konden we op ver-
schillende gevels een aantal kleine tegels, die samen tot een 
“tableau” geschikt werden, ontdekken. Ook deze kleine tegels zijn 
zeker uit Hasseltse fabriek afkomstig, de motieven die we er op te-
rugvinden worden immers in de tegelcatalogus van 1902 afge-
beeld. 

Het was ook leuk om te ontdekken 
dat voor sommige tegels die je op 
de gevels meestal als oneindige 
friezen terug vindt wel degelijk 
“eind tegels” bestonden om er 
een mooi afgeboord geheel van 
te maken.  

Wie dacht dat er op de Hasseltse 
gevels alleen maar Hasseltse tegels 
zouden hangen komt bedrogen 
uit. In de Koning Albert straat is 
Helman prominent aanwezig met 
een fries en een paneel over de 
ganse breedte van het pand. Het 
stelt “de vier seizoenen” voor. In de 
Hasseltse volksmond wordt er nog 
steeds met deze naam naar dit 
pand verwezen. 

Als uitsmijter tenslotte 
twee antipoden uit de 
rijke Hasseltse assorti-
ment Art-Nouveau te-
gels, links enerzijds een 

relatief klein en eenvoudig paneeltje en rechts het 
meer complexe op een schilderij lijkende Zwanen-
meer. Ze illustreren perfect wat de Hasseltse fabriek 
aankon en waarop voor een groot stuk hun reputatie 
gebouwd was. 
Terug op het Kolonel Dusart plein aangekomen na 
een bijna 3 uren durende tocht  konden de deelne-
mers op een terrasje moe maar voldaan terugblikken op wat voor de ene een echte ontdekkingstocht 
geworden is en voor de anderen een goede start was van de werkgroep die zich in de eerstvolgende 
maanden verder op deze materie zal toeleggen. Kortom geslaagd en voor herhaling vatbaar! 
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Onder een stralende zon maakt de groep zich klaar om de tocht 
aan te vatten 

Bezocht: 


