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VVoorwoordoorwoord  
  
Beste collega verzamelaar, 
 
De grote hittegolf is voorbij , ie-
dereen is goed uitgerust na een 
welverdiende vakantie en eenie-
der zal wel een aantal leuke 
anekdotes kunnen opdissen over 
hun recente vondsten op onze 
Belgische (of misschien zelfs bui-
tenlandse) antiekmarkten.  
Het was bijna onmogelijk om tij-
dens deze hete zomer zich te 
kunnen concentreren op hetgeen 
er op de verschillende brocante 
en rommelmarkten te zien was 
want de verleiding van een frisse 
pint op een terrasje was nooit ver 
weg. 
Desondanks heb ikzelf nog enke-
le interessante aankopen, waar-
onder een jeneverbord, kunnen 
doen … en ik zal zeker niet de 
enige zijn ! 
Hoog tijd dus om de draad weer 
op te pikken en ons weer volop 
met onze passie voor de Hasselt-
se Keramiek bezig te houden. 
 
Ik druk hierbij dan ook de hoop 
uit dat we elkaar snel kunnen ont-
moeten op een van onze eerst-
volgende vergaderingen om al 
deze nieuwe schatten samen te 
kunnen bespreken en om zo-
doende onze gemeenschappelij-
ke kennis uit te breiden. 
 
Ook de activiteiten komen weer 
aan bod. Zo staan er in septem-
ber en oktober twee ontmoetin-
gen gepland waarop we u allen 
hopen te mogen begroeten, 
 
In afwachting daarvan wens ik u 
veel leesplezier met dit nieuwe 
nummer waarin weer alle aan-
dacht naar onze gezamenlijke 
passie uitgaat.   
   
Voor het bestuur, Voor het bestuur, Voor het bestuur,    
Willy Liesens, VoorzitterWilly Liesens, VoorzitterWilly Liesens, Voorzitter   

 
 
 
 

Zoals elk jaar ging ook nu weer de 
traditionele open monumentendag 
rond half september weer door. 
Sinds enkele jaren wordt er ook een 
bepaald thema aan dit evenement 
gekoppeld. Dit jaar stond op deze dag het thema “Steen” 
op het programma. Dit deed ons onmiddellijk watertanden 
want we hadden ook al op de radio gehoord dat er een en 
ander over tegels te doen zou zijn. Dankzij Rita en Michel 
kregen we ook tijdig de nodige informatie om onze plan-
ning voor die dagen op te stellen. We spraken dan ook af 
om volgens plan op zaterdag naar de kust te trekken om er 
in Bredene iets meer te weten te komen over het plaatselijk 
aardewerk en daarna naar Blankenberge te trekken waar 
een bezoek aan een tentoonstelling rond wandtegels en 
een geleide stadswandeling op het programma stond. 
In Bredene aangekomen moesten we vaststellen dat de 
geplande tentoonstelling niet kon doorgaan… dan maar 
onmiddellijk door naar Blankenberge om er te genieten van 
een kleine maar zeer interessante tentoonstelling rond de 
tegeltableaus op de lokale gevels. We deden er eveneens 
een ontdekking die de link naar de Helman fabriek duidelijk 
maakt.  Tot onze spijt moesten we hier ook vaststellen dat 
de geleide wandeling aangekondigd in de catalogus voor 
zaterdag en zondag alleen op zondag zou doorgaan. 
De planning voor zondag  voorzag een vroege ochtend 
wandeling in Tongeren… het geluk was weer niet aan onze 

zijde want ook hier was er een fout in 
de catalogus geslopen de eerste 
wandeling gepland om 08.30 u in de 
ochtend zou immers pas ‘s middags 
om 13.30 u van start gaan.
Ongelofelijk en onbegrijpelijk toch 
dat er zoveel fouten in de catalogus 
van zulk een belangrijk evenement 
kunnen sluipen! Na deze derde ont-
goocheling in minder dan 24 u tijd 
kon het volgend gepland bezoek mij 
niet meer bekoren. Michel en Rita 
gingen naar st. Truiden de Impermo 
tegelfabriek te bezoeken. Gelukkig 
voor hun ging daar niets mis mee.   
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 De leden van de werk-
groep architecturaal zijn 
na de lange en feestelijke 

zomer ook weer uit de start-
blokken geschoten. In eerste instantie bestaat hun opdracht er 
uit om zo snel  mogelijk de tegels uit de verschillende collecties 
op de gevoelige plaat vast te leggen en de nodige fiches op te 
stellen. Daarenboven is men bezig om systematisch daar waar er 
tegels of tegeltableaus op  de gevels prijken  de nodige foto’s te gaan maken. Zo gingen 
Patrick en Michel onlangs op stap in de streek van Alken- Borgloon. Men zou het zo in eerste 

instantie niet verwachten maar het werd weer een 
echte ontdekkingstocht. Getuige daarvan hierbij en-
kele foto’s van deze “ontdekkingen”. Naar alle waar-
schijnlijkheid hebben we hier te maken met in Hasselt 
gemaakte tegels. De kers op de taart was wel het 
huis in Borgloon waar er niet alleen een pauwen de-
cor te bewonderen viel maar ook een serie keramie-
ken bloemen in verschillende maten. Daar alle tegels 
en geglazuurde bakstenen duidelijk van de Hasseltse 
fabriek afkomstig zijn en er in de tegelcatalogus ge-
lijkaardige objecten te vinden zijn kunnen we er van 
uit gaan dat deze bloemen naar alle waarschijnlijk-
heid ook in Hasselt gemaakt geweest zijn. 

Rita, Betty, Michel en Patrick krijgen stilaan 
allemaal een stijve nek van steeds naar bo-
ven te kijken. Het is echter de enige manier 
om dit moois te ontdekken. We doen dan 
ook een oproep aan iedereen om zeer op-
lettend te zijn als men zich in een of andere 
gemeente of stad bevindt en als men daar 
iets interessants ziet ons de informatie door 
te spelen van WAT men WAAR gezien heeft. 
Vele ogen zien meer en zodoende verliezen 
we minder tijd om het zelf allemaal gaan te 
ontdekken. Jullie kunnen met deze informa-
tie steeds  bij een van de voornoemde le-
den uit de werkgroep terecht. 

G
ezocht...G

evond
en 

KENMERKEN: 
 
Maten:      H = 23  cm 
                  B = 10  cm 
                  D = 8    cm 
Nummer:  geen 
 
Kleuren:    bruin, groen 
 
Bodem:     ongeglazuurd 
 
Scherf:      wit 
 

Nu was het geluk aan de zijde van col-
lega verzamelaar Valère. Op een vroe-
ge ochtend kwam hij dit kleinood te-
gen. Het is een uitzonderlijk mooi en fijn 
gedetailleerd vaasje (met in bas-reliëf 
een kevertje op de voorzijde ) dat naar 
vorm en voorstelling duidelijk uit de art- 
nouveau periode stamt. Ondanks het 
gebrek aan een vormnummer of ande-
re merktekens heeft het alle kenmerken 
van Hasselts keramiek.  Dit is en tot op 
heden onbekend model! Nu nog een 
exemplaar met een nummer... 

WerkgroepenWerkgroepenWerkgroepen   

Bezocht: 

Tegelpers bij Impermo 



In de vorige nieuwsbrief lanceerden we een nieuwe ru-
briek waar de leden hun zegje kunnen doen over on-
derwerpen die onze gezamenlijke passie aangaan.  
Michel Broux beet de spits af met een stukje over Has-
seltse asbakjes. 
Dit bleek de inspiratie van onze archivaris aan te wakke-
ren en doet hierbij dan ook zijn duit in het zakje. 
 
We laten dan nu ook graag Marc Hauglustaine aan het 
woord over hetzelfde onderwerp… 
 
Nog 5 Hasselts “asbakjes” in tabaksbladvorm die 
de aandacht verdienen. 
 
Uitgezonderd de kleinere afmetingen (H: 2,5 , B:17 en  
D: 7,5 cm.) en de iets diepere meer uitgeholde vorm 
van het eerste model in lichtgroene kleur (er is ook een 
lichtblauwe variant bekend), met het opschrift 
“Spécialité de genièvre vieux, Hasselt, L&A Croonen-
berghs”, vertonen de 4 overige “asbakjes”  identiek de-
zelfde vorm en afmetingen als deze door Michel Broux 
beschreven in Nieuwsbrief nr.4 van juni 2003. 
 
Merk op dat de tabaksbladvorm niet uitsluitend gebruikt 
werd om uitsluitend in het Frans, in groene  tinten al dan 
niet anoniem publiciteit voor sigarenfabrikanten te ma-
ken. 
Immers benevens,  (1) de anonieme Franstalige publici-
teit voor  een niet lokaliseerbare sigarenfabrikant met 
enkel de vermelding  “Manufacture de cigares fins” in 
lichtgroene transparante glazuur  en de ronde inge-
stanste stempel “Céramiques Décoratives Hasselt”, en 
(2) de publiciteit voor  sigarenfabrikant Jos Craen & Cie 
te Antwerpen (Vlaanderen) met aanvullende vermel-
ding “manufacture de cigares fins”, in groen-bruine 
transparante glazuur en George W. VANBIENE inge-
stanst in de bodem, kennen we 4 varianten. 
 
In afbeelding 2 A en B tonen we een asbakje met Frans-
talige publiciteit voor sigarenfabrikant C. Galand uit 
Montegnée Les Liège (Wallonië) met daarop de aan-
vullende vermelding “Manufacture de cigares fins /  
Fabrication Hollandaise. Het is uitgevoerd in lichtbruine 
transparante glazuur, en  heeft een ronde ingestanste 
stempel “Céramiques Décoratives Hasselt” in de bo-
dem.  
Het in 3 A en B afgebeelde “asbakje” is  gemaakt met 
Nederlandstalige opschrift voor de in ‘s Hertogen-
bosch - Holland gevestigde sigarenfabrikanten  gebroe-
ders Houtman. Het is uitgevoerd in lichtblauwe transpa-
rante glazuur en draagt de ovalen ingestanste stempel 
“Céramiques Décoratives Hasselt” in de bodem.  
 

De afbeeldingen 4 A - B tonen dan weer een asbakje 
met Franstalige opschrift voor de firma Cambier & Co,  
de distillerie van de “Elixir d’Ostende” en met de 
aparte vermelding “Ostende” als aanduiding van de 
lokaliteit. In de bodem vinden we hier George W 
VANBIENE ingestanst. Dit alles uitgevoerd in lichtbruine 
transparante glazuur.  
In foto’s 5 A- en B tonen we een in groen transparante 
glazuur uitgevoerde “asbakje” met een overwegend 
Nederlandstalige publiciteit voor “Dentifrice Friedrich” 
met  aanvullende vermelding “Tand - Elixir, Pasta’s 
en - Poeders,  8 medailles”  en “zijn de beste”. Daar 
waar op alle andere asbakjes de producent centraal 
staat, is hier het product wat alle aandacht krijgt.  
Merk op dat het verloop van de nerven op alle 7 
“asbakjes” verschillend is. Ze zijn klaarblijkelijk in func-
tie van de hoeveelheid en het belang van de ver-
schillende tekstdelen aangebracht. Ook werden er 
klaarblijkelijk verschillende lettertypes toegepast. 
Noteer ook dat op geen enkel van deze publicitaire  

                                                                             voorwerpen  gestanste of geschreven nummers, initia-
len of andere tekens voorkomen.  
Het feit dat de tabaksbladvorm niet alleen voor siga-
renfabrikanten maar ook voor een producent van 
tandpasta en distillateurs gebruikt werd doet bij mij de 
vraag rijzen of de tot hiertoe 7 besproken voorwerpjes 
wel als asbakjes geconcipieerd werden. Dat ze er 
voor gebruikt werden staat volgens mij buiten kijf! In-
dien ze toch als asbakjes bedoeld waren was dat mis-
schien niet in hoofde van de sigarenfabrikanten maar 
wel in hoofde van de andere opdrachtgevers tabak 
en alcohol gaan nogal hand in hand en …. roken 
noopt tot een betere tandhygiëne. 
Last but not least! Is het toeval dat de naam van een 
Amsterdammer prijkt op de publiciteit voor een Ant-
werps en een Oostends bedrijf (beiden havenste-
den)? Is het verwonderlijk dat een lithograaf ook kwa-
liteiten heeft als ontwerper  bijvoorbeeld voor de Has-
seltse keramiekfabriek die ook publicitaire borden ver-
vaardigde voor onder andere  Nederlandse fabrikan-
ten en voor de Hasseltse stoker Leynen die ooit een 
affiche bestelde bij Lith. Vanbiene te Amsterdam? 
Nog meer stof tot nadenken? 

                                                                             Hoe kwam een Hasseltse stoker er toe om een affiche 
bij deze lithograaf in het verre Amsterdam te bestel-
len? 
 
Marc Hauglustaine 
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Nader Bekeken!Nader Bekeken!Nader Bekeken!   

2 A 

3 A 

4 A 4 B 

5 A 5 B 

2 B 

3 B 

1 A 

Leden die ook hun zegje wensen te doen kunnen 
met hun intenties terecht bij de secretaris die hun 
met raad en daad zal bijstaan. 

1 B 


