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Als twee verzamelaars in een ge-
sprek het over hun geliefd onder-
werp hebben valt steevast het 
woord “Art - Nouveau”  
Dit is niet verwonderlijk want de 
bloeiperiode van de Hasseltse 
Keramiekfabriek was gelijklopend 
met die van deze stijlperiode. En 
toch geniet onze keramiek niet 
van dezelfde erkenning waarvan 
anderen wel genieten. Iedereen kent het aardewerk van Boch, Gu-
erin of Wasmuel. Misschien is dat weer zo iets typisch Belgisch en zijn 
onze zuidelijke landgenoten wat meer betrokken bij hun Cultureel 
erfgoed en doen ze meer inspanningen om het aan een groot pu-
bliek te tonen. 
Wat er ook van zij, onze vzw stelt zich tot doel om daar een stuk ver-
andering in te brengen. Toen we via Mario Baeck dan ook de 
vraag kregen om aan de tentoonstelling Art Nouveau & Design 
mee te werken vonden we dat we deze kans niet mochten laten 
liggen.  (Onderaan deze pagina staan de uitgeleende stukken afgebeeld)   
Een prestigieuze tentoonstelling onder de hoge bescherming van 
onze vorsten is een mooie uitvalsbasis om dit engagement voor 
een deel waar te maken. Daarenboven zijn we in goed gezelschap 
van de grote tenoren van de Belgische Art Nouveau. In het tweede 
deel wordt immers hulde gebracht aan het werk van Henry Van de 
Velde, Victor Horta, Gustave Serrurier Bovy en Philippe Wolfers.  
We mogen gerust zeggen dat onze stukken niet misstaan tussen het 
werk van deze iconen van de Art Nouveau. 
Er is natuurlijk veel meer dan dat te zien. Zoals in de titel staat is er 
ook aan design in het algemeen gedacht. De data in de titel over-
spannen 120 jaar en in die periode komen verschillende stijlperio-
des aan bod.  Van eclecticisme over art nouveau en art deco tot 
de fifties waarbij het sluitstuk de wereldtentoonstelling van 1958 is. 
Voor deze tentoonstelling werd een mooie catalogus samenge-
steld. Tot onze spijt werden niet alle uitgeleende werken (dus ook 
onze stukken niet) er in opgenomen. Al bij al is het een zeer interes-
sante tentoonstelling en een must voor liefhebbers van topwerken 
van voornoemde Art Nouveau coryfeeën. 
De tentoonstelling loopt nog tot 31/12/2005.  
 
P. Thijs                                                             
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We hebben in de vorige nieuwsbrief reeds een tipje van 
de sluier opgelicht. Hierbij is het dan officieel,  
enkele weken na de geboorte van zijn eerste kleindochter 
konden Voorzitter Willy en zijn echtgenote Marie Josée zich 
verheugen op de geboorte van hun tweede kleindochter 
Valérie. Onze welgemeende felicitaties aan de ouders Ka-
thleen en Mario. 
Maar zoals het spreekwoord zegt Willy …. Alle goede din-
gen bestaan uit drie….vier ....  

 

Deze frisse communicant is Leopold Reekmans, vader van 
Johan Reekmans, die gevolg gaf aan onze oproep in de vori-
ge nieuwsbrief. De foto werd klaarblijkelijk in Brussel genomen. 
Toch prijkt op het tafeltje wederom een Hasseltse cache pot. 
Naar alle waarschijnlijkheid  weer een model 41. 
De detail foto is duidelijk genoeg. Zulk een mooie glanzende 
glazuurlaag vond je alleen maar op Hasselts keramiek. 
Als we nog verder inzoomen komt er dan ook een leuke ver-
rassing naar boven. In de weerspiegeling zie je de fotograaf, 
een afdak en rechts een gebouw! 

KENMERKEN: 
 
Maten:      H = 13   cm 
                  D = 12   cm 
 
Nummer:  300  ingestanst 
 
Andere:    “AH (N)” ingekrast 
 
Kleuren:    licht bruin 
 
Bodem:     ongeglazuurd 
 
Scherf:      wit 
 

VVoorwoordoorwoord   
Het einde van de zomer is in zicht en Het einde van de zomer is in zicht en Het einde van de zomer is in zicht en 
als men dan even  achteruit kijkt als men dan even  achteruit kijkt als men dan even  achteruit kijkt 
staan we soms verbaasd van wat er staan we soms verbaasd van wat er staan we soms verbaasd van wat er 
in de eerstein de eerstein de eerste helft van het jaar al weer  helft van het jaar al weer  helft van het jaar al weer 
allemaal gebeurde.allemaal gebeurde.allemaal gebeurde.   
Alles begon met  de tegeltentooAlles begon met  de tegeltentooAlles begon met  de tegeltentoon-n-n-
stestestelllling die  van februari tot  mei in ling die  van februari tot  mei in ling die  van februari tot  mei in 
het stedelijk museum liep en waahet stedelijk museum liep en waahet stedelijk museum liep en waar-r-r-
aan enkele leden een grote bijdrage aan enkele leden een grote bijdrage aan enkele leden een grote bijdrage 
leverden.leverden.leverden.   
Tijdens deze tentoonstelling werden Tijdens deze tentoonstelling werden Tijdens deze tentoonstelling werden 
reeds afspraken gemaakt voor een reeds afspraken gemaakt voor een reeds afspraken gemaakt voor een 
deelname aan Art Nouveau & Ddeelname aan Art Nouveau & Ddeelname aan Art Nouveau & De-e-e-
sign en in de loop van de maand sign en in de loop van de maand sign en in de loop van de maand 
april waren er de eerste contacten april waren er de eerste contacten april waren er de eerste contacten 
rond een eventuele deelname aan rond een eventuele deelname aan rond een eventuele deelname aan 
de zomertentoonstelling van het Cude zomertentoonstelling van het Cude zomertentoonstelling van het Cul-l-l-
tureel Centrum van Jette.tureel Centrum van Jette.tureel Centrum van Jette.   
Het bestuur heeft dus amper tijd gHet bestuur heeft dus amper tijd gHet bestuur heeft dus amper tijd ge-e-e-
had om zich op de rest van het acthad om zich op de rest van het acthad om zich op de rest van het acti-i-i-
vvviiiteiten programma te concentreren. teiten programma te concentreren. teiten programma te concentreren. 
We excuseren ons hiervoor en bWe excuseren ons hiervoor en bWe excuseren ons hiervoor en be-e-e-
loven u dat we dit in het tweede sloven u dat we dit in het tweede sloven u dat we dit in het tweede se-e-e-
mester zullen trachten goed te mmester zullen trachten goed te mmester zullen trachten goed te ma-a-a-
ken.ken.ken.   
Je zou het haast vergeten maar we Je zou het haast vergeten maar we Je zou het haast vergeten maar we 
hebben na een lange procedure hebben na een lange procedure hebben na een lange procedure 
ook een vernieuwd bestuur.ook een vernieuwd bestuur.ook een vernieuwd bestuur.   
We maken dan ook graag van de We maken dan ook graag van de We maken dan ook graag van de 
gelegenheid gebruik om Roald Vligelegenheid gebruik om Roald Vligelegenheid gebruik om Roald Vlie-e-e-
gen als nieuw bestuurslid te verwegen als nieuw bestuurslid te verwegen als nieuw bestuurslid te verwel-l-l-
kkkooomen. Hij nam de fakkel over van men. Hij nam de fakkel over van men. Hij nam de fakkel over van 
Mark Hauglustaine, die we hier ook Mark Hauglustaine, die we hier ook Mark Hauglustaine, die we hier ook 
willen bedanken voor het geleverde willen bedanken voor het geleverde willen bedanken voor het geleverde 
werk. Ronny neemt de finanwerk. Ronny neemt de finanwerk. Ronny neemt de financiën ciën ciën 
voor zijn rekening en Patrick en Willy voor zijn rekening en Patrick en Willy voor zijn rekening en Patrick en Willy 
blijven op  post.  Het mandaat van blijven op  post.  Het mandaat van blijven op  post.  Het mandaat van 
ondervoorzitter staat nog open dus ondervoorzitter staat nog open dus ondervoorzitter staat nog open dus 
als je je geroals je je geroals je je geroepen voelt ….epen voelt ….epen voelt ….   
Tijd nu om terug vooruit te kijken. In Tijd nu om terug vooruit te kijken. In Tijd nu om terug vooruit te kijken. In 
de tweede helft van het jaar staat er de tweede helft van het jaar staat er de tweede helft van het jaar staat er 
weer heel wat te gebeuren waaroweer heel wat te gebeuren waaroweer heel wat te gebeuren waaron-n-n-
der nog vele beurzen en rommeder nog vele beurzen en rommeder nog vele beurzen en rommel-l-l-
markten die hopelijk weer een rijke markten die hopelijk weer een rijke markten die hopelijk weer een rijke 
oogst zullen opleveren.oogst zullen opleveren.oogst zullen opleveren.      
Voor het bestuur, Voor het bestuur, Voor het bestuur,    
Willy Liesens,Willy Liesens,Willy Liesens,   
VoorzitterVoorzitterVoorzitter   

 
Praktische informatie 

 
Koninklijke Musea voor 
Kunst en Geschiedenis 

10 Jubelpark 
1000 Brussel 

 
Open van dinsdag tot 
zondag van 10 - 17 u 

 
Zie ook www.kmkg.be 

Je moet het niet altijd ver gaan zoeken, dat ondervonden Michel en Rita onlangs. Dit 
vaasje kwam boven water op een lokale rommelmarkt. Het heeft alle kenmerken van een 
Hasselts fabrikaat. 
Het barbotine oplegwerk is een extra gegeven. Uit het archief blijkt dat de vormgeving 
van de tak (stulpjes) vrij uitzonderlijk is.  
Het vormnummer is echter nog belangrijker, het was tot op heden immers onbekend!  
Proficiat aan de gelukkige vinders  

Fotograaf                      Gebouw 

Afdak 



 
 

 

Ravissant, de publicatie rond de tegeltentoonstelling, houdt buiten een schat aan informatie rond de 
Hasseltse  bouwkeramiek productie ook nog enkele verrassingen in petto. 
Tijdens de samenstelling kwam enerzijds de foto van een intérieur van “ Het Huis Swartenbrouckx” uit 
1911 naar boven waarop veel meer Hasselts keramiek te zien is dan bij deze van Helman. Anderzijds 
waren de foto’s van het keramiek in het Raamtheater een ontdekking van formaat. 
Op beide foto’s zijn er enkele interessante dingen te ontdekken. Met de huidige computertechnieken 
is het een koud kunstje om deze in detail te bekijken. Een klein overzicht: 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
Voor de elementen 1, 2, 3 en 4 halen we elementen uit de opstelling in het Raamtheater er even bij. 
 

 
 

         
         
          
          
 
         
         
         
                                                                                                                       Patrick Thijs 

 

 
Onze honger naar de verdere ontdekking van de geschiedenis van de Hasselt-
se keramiekfabriek wordt dankzij het volgende stuk weer wat gestild. De sporen 
die ze heeft nagelaten zitten soms vervat in de stukken die worden teruggevon-
den. Michel Broux doet hier het verhaal van de schotel “Aux Armes Du Lim-
bourg” uit de doeken.  
 
 
Aux Armes du Limbourg – Manufacture de Cigares Hasselt –  
Estado, Mi Reina, Le Milord, L’Impériale, Le Petit Bock. 
 

Dit reclameobject in Hasseltse Keramiek vraagt zeker wat meer 
aandacht. Wie waren de oprichters van deze fabriek ?  Waarom 
lieten ze dit reclamebord in de keramiekfabriek maken ? Waar 
was de zaak gevestigd ?  
 
De vennootschap werd in de jaren tachtig van de negentiende eeuw opgericht als een vennoot-
schap onder gemeenschappelijke naam door Gustave Goetsbloets en Emile de Borman.  In 1884 de-
poneerden ze volgende merknamen:  Le Royal, La Couronne Royale, Thonissen Ministre d’Etat en op 
28.03.1892 Cigare Hygiénique Kneipp. Op 26.07.1901 verkochten ze hun zaak aan Georges Moreau 
van Hasselt voor 6.000 frank waarin begrepen 473.65O sigaren. Op de laatste dag van dat jaar depo-
neerde de nieuwe eigenaar het wapenschild van de Provincie Limburg en het woord cigares waaron-
der een verduidelijking: ?cette marque représente les armes du Limbourg?. 
 
Georges Moreau werd te Hasselt geboren op 15.04.1879 als zoon van hypotheekbewaarder Augustin 
Moreau en Delphine Goetsbloets. Hij stond in de bevolkingsregisters vermeld als notaris en handelaar-
nijveraar. Op 22.04.01 huwde hij te Hasselt met Valentina Villers. Zij was de dochter van medeoprichter, 
aandeelhouder en bestuurder van de keramiekfabriek Florent Villers en zuster van Fernand die na de 

dood van zijn vader in 1911 de fabriek leidde. Uit het huwelijk werden 
2 kinderen geboren: Raoul (1902) en Carl (1903). Ze woonden aan de 
Leopoldplaats nr.24. In 1911 verhuisden het gezin naar de Statiestraat 
in Diepenbeek waar ze tot 1920 verbleven. Dat jaar verhuisde het ge-
zin naar Kampenhout en vandaar in 1931 naar Brussel. 
 
Na de dood van Fernand Villers in 1919 was het zijn schoonbroer Mo-
reau die als bezitter van het grootste aandelenpakket, de keramiekfa-
briek controleerde. Later werden ook zij beide zonen aangesteld als 
beheerder. 
 
Wanneer de tabaksfabriek zijn deuren sloot is niet gekend. De oorzaak 
moet wellicht gezocht worden bij het uitbreken van de eerste wereld-
oorlog toen de productie door gebrek aan tabak praktisch stilviel. Na 
de oorlog stegen de tabaksprijzen doordat de vraag het aanbod 
overtrof. Ook de stijgende lonen van de sigarenmakers in 1920 en het 

invoeren van het fiscale bandje in 1921 speelden ongetwijfeld een rol. 
Waar de fabriek gevestigd was, kon tot op heden nog niet achterhaald worden. 
 
Michel Broux 
        
       Bronnen: 

Merknamen Limburg , Limburgse documenten 1991, A. Jacobs en R. Vandeweyer 
In rook vervlogen, Stedelijk Museum Stellingwerff Waerdenhof 2001 
Hasselts porselein en keramiek 1890 – 1952, Nationaal Jenevermuseum Hasselt 1982 
Nieuwsbrieven Stedelijke Musea Hasselt 5/94 en 11/94 
Kroniek van Hasselt, Dr. J. Grauwels 1982 

Uit het archief:Uit het archief:Uit het archief:   

Ronde publiciteitsschotel Ø : 46 cm met in lijn-
reliëf diagonaal over het bord een bundel ta-
baksbladeren en in de linkerbovenhoek het 
wapenschild van de Provincie Limburg. 

Nader Bekeken! Nader Bekeken! Nader Bekeken!    

Uittreksel uit het “dépôt”. Vrij vertaald 
luidt het “ Dit merk stelt het wapen van 
Limburg voor ” Maar eigenlijk moet je 
lezen “dit is het merkteken van Les armes 
du Limbourg”  
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Dit model werd tot op he-
den nog niet terug gevon-
den.  Op de foto van de 
wereldtentoonstelling uit 
1897 is ze ook te zien 
evenals als illustratie bij 
een artikel in “le petit bleu 
van 17/12/1896 

De charmante 
contouren van 
de inktpot ge-
kend onder nr. 
499 zijn duidelijk 
te herkennen 

Naar alle waarschijnlijkheid zien we  
hier een vaasje met model nr. 176  
( h = 17 cm.) die in verschillende 
verzamelingen terug te vinden is. 

Het decoratief paneeltje is op zich 
niet gekend maar in Aarschot 
vindt je er een hieronder afge-
beeld dat duidelijke gelijkenissen 
vertoond. 
Ook de paneeltjes in Maastricht 
zijn zeer gelijkend. 

Links en rechts op de schoorsteen-
mantel staan twee bloembakjes. 
Afgaand op de maat betreft het 
hier model nr.629 (15x15 x10 cm.) 
De foto laat vermoeden dat er een 
bloemdecoratie op staat.  

3 

2 

1 

2 - 3   
De tegel met de gestileerde bloem en het  bloemdecor onderaan komen beiden voor  op 
de keramiek opstelling in Antwerpen.             

1. 
De getoonde fries is ook onbekend. In het raamtheater vinden we, weliswaarn in een verti-
cale     opstelling,  een fries die naar alle waarschijnlijkheid dezelfde is als deze op de bo-
venstaande     foto. 

4 

4   
Op de wand vinden we kleine tegels 10 x 10 cm die in ruitvorm geplaatst werden. 
 
Ook de Ballusters komen we in Antwerpen tegen. Ze zijn echter slechts halfrond en het ka-
piteel heeft een duidelijk Ionische stilering     


