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VVoorwoordoorwoord  
  
Beste collega verzamelaar, 
 
Het jaar 2003 hebben we gehad 
en 2004 is ook al weer bijna een 
mand oud.  Hoogtijd dus om jullie 
allen zoals een collega verzame-
laar het zei “ een stuk of 10 Haas-
eltse keramiek stukken en een 
goede gezondheid “ toe te wen-
sen. 
Voor ondervoorzitter Ronny werd 
het jaar goed ingezet…. Hij kon-
digde ons immers de geboorte 
aan van zijn derde spruit een 
dochtertje dat  de naam Lut 
kreeg, we wensen hem dus bij 
deze vanwege ons allen dan ook 
een dikke proficiat. 
Ook al is de activiteitenkalender 
nog niet helemaal rond toch kan 
u er van op aan dat er voor elk 
wat wils in te vinden zal zijn. 
Dit jaar zal zeker in het teken 
staan van de voorbereiding van 
de internationale tegeltentoon-
stelling die in april 2005 in het Mu-
seum Stellingwerff zal neerstrij-
ken . Bij die gelegenheid zal ook 
de vernieuwde keramiek opstel-
ling geopend worden en zal het 
lokaal luik van deze tentoonstel-
ling een diepgaand inzicht in de 
productie van de Hasseltse archi-
tecturale keramiek geven. 
We mogen echter de rest niet uit 
het oog verliezen en voldoende 
aandacht geven aan het verder 
catalogeren en bestuderen van 
onze eigen verzamelingen. Het is 
dan ook onze intentie om rond 
het thema “aanwinsten” regelma-
tig een activiteit te organiseren. 
 
Zoals u kan merken hebben we 
veel goede intenties we beloven 
ze echter ook waar te maken en 
kijken er naar uit u weldra te kun-
nen ontmoeten. 
   
Voor het bestuur, Voor het bestuur, Voor het bestuur,    
Willy Liesens, VoorzitterWilly Liesens, VoorzitterWilly Liesens, Voorzitter   

Cijfertjes, lettertjes, ingestanst of opgelegd? 
Zwarte inkt, potlood, woorden, initialen….. Het 
zijn allemaal elementen die bij ons verzamelaars 
bij elk stuk dat we in onze handen krijgen door 
het hoofd schieten. Ze helpen ons te bepalen of 
het betrokken stuk met aan zekerheid grenzen-
de waarschijnlijkheid uit de Hasseltse fabriek af-
komstig zou kunnen zijn. 
In het kader van de voorbereiding rond de te-
geltentoonstelling werd de volgende vraag aan 
de werkgroep gesteld. Hoe zit het met de num-
mering van de tegels? Passen deze in het rijtje van de ge-
kende nummers van de sier - en reclame stukken?  
Een belangrijke vraag want indien het antwoord daarop 
positief is wordt de zoektocht naar de onbekende stukken 
een stuk korter, indien ze daarentegen negatief is dan zou 
dit niet alleen als consequentie hebben dat de zoektocht 
naar de ontbrekende sier -en reclame stukken een stuk lan-
ger wordt maar ook kunnen we op het vlak van de tegels 
een tweede parallelle zoektocht moeten aanvatten. 
Stof dus voor een eerste poging tot inzage in deze materie. 
Als we alle nummers van de gekende stukken (sier, reclame 
en jenever) samen  leggen met de lijst van nummers terug 
te vinden op de gekende tegels dan komen we tot de vol-
gende vaststelling. 
Op dit ogenblik kennen we 27 verschillende nummers op te-
gels . In 6 gevallen komt de nummer van een sierstuk over-
een met deze van een tegel. Voor een beperkt aantal an-
dere nummers geldt dan weer dat ze wel in het rijtje pas-
sen. Zes overeenstemmende nummers is misschien wat aan 
de lage kant om een definitieve conclusie te trekken maar 
het heeft er toch alle schijn van dat voor elk van de 2 pro-
ductgroepen een aparte nummering toegepast werd.  
Er is ook geen enkele gelijkenis tussen de nummers uit de te-
gelcatalogus en deze op de tegels. 
Het lijkt er dan ook op dat dit resultaat dit van de langste 
weg is….. 
Tot slot is het ook interessant om op te merken dat het aan-
tal gekende vormnummers in het kader van deze oefening 
162 was. Als we er van uitgaan dat er in het totaal +/- 700 
modellen waren geeft dit een goede indicatie van de nog 
af te leggen weg. 
                                                                            Patrick Thijs 
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We staan nu op de Gorsemweg. Het huis nr.37 was een 
industrieel pand en bevat 6 tegelpaneeltjes.  
 
Op het nr.55 bouwde René Claes in 1930 in opdracht 
van de Commissie van Openbare Onderstand een 
nieuw weeshuis met school, kapel en klooster. De plannen werden getekend door de stadsin-
genieur G.Govaerts, zoon van Jan Govaerts (1834-1910) die samen met zijn oudste halfbroer 
Jozef op het einde van de 19de eeuw in en rond de Stationsstraat een 40-tal huizen bouwden. 
We keren terug en slaan de Spoorwegstraat in die aan weerszijden in zijn geheel werd ontwor-
pen. Hier werden een aantal huizen volgens een vaste ritmiek 
herhaald. Een aandachtig toeschouwer bemerkt echter dat na-
genoeg geen twee huizen volledig identiek zijn. Het huis nr.2 is 
een model werkmanshuis dat gebouwd werd ter gelegenheid 
van de Provinciale Tentoonstelling. Op het nr.23 lag het handels-
pand van brouwerij Meurice. De huizen nr.42 en 44 hebben bo-
ven de kelderverdieping tegels. Het hoekgebouw met de Prins 
Albertlaan nr.54 was het handelspand van de sigarenfabriek Vanderelst.   

We slaan nu links de Prins Albertlaan in. Het huis nr.24A is van 
architect F.Moers dat hij voor eigen gebruik bouwde. Huis 
nr.24 heeft een prachtig kleurrijk tegelpaneel. In de Rij-
schoolstraat op de nrs.47en 57 bevonden zich de werkhui-
zen, de paardenstal annex smidse van de firma Claes. Even 
links de Toekomststraat in, op het nr.1 staat een herenhuis 
met hoektorentje en met tegelpanelen. Het hoekhuis in de 
Rijschoolstraat met zijn torenachtig schilddakje bevat Has-

seltse tegelpanelen met Renaissance- motieven. We kunnen even naar links lopen de Stapel-
straat in. Het huis nr.12 heeft Hasseltse tegels (papavers). 
 
Terug op ons parcours stappen we rechtdoor en draaien rechts de Tiensesteenweg op.       Het 
geel geverfde huis met nr.82 heeft groen geglazuurde bakstenen en telt 14 tegelblokken in Has-
seltse keramiek. 
Rechts via de Gazometerstraat komen we terug aan ons vertrekpunt, het Station. 
 
We hebben een prachtige en vooral tegel rijke architectuurwandeling gemaakt. 
 
Rita Briers 
 
 
Bron monumentengidsen Sint-Truiden, fotos’s Rita Briers en Patrick Thijs    
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KENMERKEN: 
 
Maten:      H = 13   cm 
                  D = 12   cm 
 
Nummer:   194 
 
Kleuren:    Blauw-grijs 
 
Bodem:     geglazuurd 
 
Scherf:       ? 

Als je met een loep de foto’s van de 
wereldtentoonstelling goed bestudeert 
dan kom je hiernaast afgebeelde potje 
zeker tegen. Mar k had al eerder een 
bruingroen exemplaar op de kop kun-
nen tikken. Hij had nu weer geluk met 
een gelijkaardig potje maar ditmaal 
met een nummer. Er was ook een loep 
nodig om dit te ontcijferen maar we zijn 
er uit geraakt het betreft hier nr. 194.  
Al weer eentje minder die we moeten 
ontdekken ! 
 

Nader Bekeken!Nader Bekeken!Nader Bekeken!   



Het  Stationskwartier werd begin twintigste eeuw opgetrokken. 
Vόόr die tijd bevond dit gebied zich buiten de eigenlijke stad. De le-
men huizen die er stonden, leidden tot de bijnaam ‘het lemen of 
strooien dorp’.  
Enkele industriëlen van Sint-Truiden namen in 1907 het initiatief een 
grote ‘Provinciale Tentoonstelling ‘ in te richten. Hiervoor werden de-
ze terreinen tussen het station en het historisch stadscentrum in ge-
bruik genomen. De stad besloot om de hele wijk te saneren, met an-
dere woorden alles met de grond gelijk te maken. Dit initiatief paste 
in de stadsuitbreiding van het begin van de 20ste eeuw. De Stations-
buurten werden belangrijke ontwikkelingspolen.  
Na de tentoonstelling kocht een plaatselijke aannemer, Frans Claes 
(1858-1929), de terreinen op en plantte er een gloednieuwe wijk 
neer. De geschiedenis van de stationswijk is onlosmakelijk verbonden 
met deze van het bouwbedrijf Claes-Lekens & Zoon. Dit aannemers-
bedrijf bouwde tussen 1907 en 1939 nagenoeg het volledige Stati-
onskwartier. Het merendeel werd ontworpen door de architect Gé-
rard Mélotte, die aan het bedrijf verbonden was. Andere huizen wer-
den gebouwd door architecten die niet in vaste dienst waren. Zo vinden we op de gevels de namen 
terug van de architecten F. Moers uit Sint-Truiden en A. Foucart uit Tongeren. Deze fin-de-siècle huizen 
zijn in lange reeksen gebouwd, maar vertonen toch een rijke verscheidenheid in de details van ven-
stervormen, erkers, torentjes, zuiltjes, frontons, versieringen in keramiektegels, veel smeedwerk en na-
tuursteengebruik. Vele kunststijlen werden vermengd in deze ‘eclectische’ architectuur.      
Opvallend is hun gelijkvormigheid: allemaal gebouwd volgens hetzelfde plan en elk hoekhuis draagt 
een kenmerkend spie-torentje. 

Het bedrijf van Frans Claes was totaal zelfbedruipend. De briefhoofden 
van de firma vermeldden volgende activiteiten: bosontginning, houtim-
port, houtzagerij, steenbakkerijen, kalkovens, schrijnwerkerijen, een zand-
winning (Berg-op-Zoom), tekenbureau  (architect G. Mélotte en R. Claes) , 
algemene aannemerswerken. Wat niet in eigen regie werd vervaardigd, 
waren het glas en de geglazuurde tegels. Voor de aankoop van die te-
gels werden bestellingen geplaatst bij de Hasseltse keramiekfabriek 
‘Manufacture de Céramiques Décoratives’ ook bekend als ‘Majoliques 

de Hasselt’ en bij de Antwerpse firma ‘S.A. Manufactures Céramiques d’Hemixem, Gillot fréres’. 
Het bedrijf situeerde zich tussen de Leopold II-straat (woonhuis nr.64) en de Rijschoolstraat. De werkhui-
zen hadden een rechtstreekse verbinding met de woning. 
Zeer typisch is de verbindingsas  tussen het spoorwegstation (in 1880 aangelegd ) en de Tiensepoort, 
waarlangs belangrijke herenhuizen werden gebouwd.  
 
We beginnen nu aan een architectuurwandeling. Op het Stationsplein draaien we onmiddellijk naar 
links de brede, kaarsrechte Stationsstraat in. We vinden hier een rij herenhuizen in neoclassicistische stijl: 
functioneel, sober en vaak stereotiep, waarvan nr.33 ‘huis Nagels’ één van de meest prestigieuze en 
representatieve is. Het is opgetrokken in eclectische stijl met vooral barokke en klassieke motieven uit 
1892, wat de gevelsteen boven de erker verraadt. De omvangrijke herenwoning, rijk afgewerkt en 
voorzien van het modernste comfort, getuigt van de grote rijkdom van deze notarisfamilie.  
In de Leopold II-straat  bij het huis nr.70 merken we een steen beneden in de gevel die verwijst naar de 
eerste steenlegging in aanwezigheid van koning Leopold II op 25 juli 1897. 
Op het nr.64 bevindt zich het woonhuis van Frans Claes-Lekens. Dit huis is -wat uitzonderlijk is voor deze 
wijk- van het dubbel huistype.   De initialen van de bouwheer en zijn echtgenote ‘C/L’ zijn verwerkt in 
het smeedwerk boven de deur en in de mozaïekvloer in de hal. Ook het houtsnijwerk van de ramen en 
de smalle tegelbandjes verdienen extra aandacht.   

We wandelen links de Koningin Astridstraat  in. De huizenrij met oneven huisnummers is einde jaren ’20 
ontworpen door G.Mélotte. Kenmerkend voor deze straatzijde is de opeenvolging van erkers die stuk 
voor stuk op dezelfde hoogte hangen. De Truienaars zeiden spottend dat de bewoners hier “hun kleer-
kast aan de buitenkant van de huizen hadden hangen’, zo kreeg de straat in de volksmond de bij-
naam ‘Garderobestraat’. 
Op de zijgevel van het monumentale woonhuis nr.2, in 1909 gebouwd door de rijke winkelierfamilie Go-
vaerts, werd met gele en zwarte bakstenen de vrome groet  ‘Ave Maria’ uitgewerkt.  

 
 
 
 
 
 
 
Art-nouveau tegelmozaïeken sieren de huizen met nrs.12, 18 met boegvormig balkon 
naar een ontwerp van architect F. Moers en nr.24. 
 

We gaan terug naar de Leopold II-straat waar de gevel van nr.50 de ingang vormde tot één der oud-
ste panden van de wijk, met name de werkhuizen Claes, gebouwd in 1905. Deze monumentale gevel 
werd ontworpen door zoon René Claes, die een architectuuropleiding had genoten aan de 
‘Etablissement de Malonne’. Er bestaan drie voorontwerpen van deze façade. Zij werd  gerealiseerd 
als visitekaartje voor het bouwbedrijf. 
Op het driehoekige pleintje, het ‘squareke’ genoemd, kunnen we volop genieten van typische burger-
woningen met art-nouveau tegelversieringen.  
Het huis nr.36 is hiervan een prachtig voorbeeld. De vier tegelpanelen, twee links en twee rechts, stel-
len de jaargetijden voor. De symbolische verwijzing naar de seizoenen gebeurt door middel van ver-
schillende vogelsoorten. Opmerkelijk is de tegelmozaïek bovenaan in het midden: een Egyptisch per-
sonage dat een zandloper vasthoudt met op de achtergrond een vliegtuig. Het smeedijzeren hek van 
het balkon boven de houten erker maakt de art-nouveau bekleding compleet. 

 
 
 
 
 
 

Op de hoek  met de Prins Albertlaan (nr.2) staat een groot burgerhuis dat opvalt door de zinken koepel 
met grillige vorm, het golvend balkon en de mooie tegeldecoraties. Deze geglazuurde tegels vormen 
boven de ramen allegorische voorstellingen van ‘Handel en Nijverheid’. We onderscheiden de spoor-
wegen en de scheepvaart. Boven de deur staat een vrouwenhoofd in Art Deco-stijl. Dergelijke tegels 
staan ondermeer afgebeeld in de catalogus, uitgegeven door de firma Helman Céramiques van Sint-
Agatha-Berchem.       
Ook op de nrs. 21,19 en 17 bevinden zich keramiektegels in de gevels. 
De woning van René Claes (1884-1965), de zoon en opvolger van Frans Claes, bevindt zich op het nr.5, 
ontworpen door architect Gérard Mélotte in 1921. Opvallend aan dit herenhuis in neotraditionele stijl is 
het trapgeveltje dat zowel in de voor- als in de zijgevel werd toegepast.  
Ook het nr.4 heeft keramiektegels. 
                                                                                                                                                >>> Lees verder blz 4 
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Bezocht: Het stationskwartier van St.- Truiden en het aannemersbedrijf Frans Claes-Lekens 


