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Het weekend van 1 en 2 oktober 
2005 stond al geruime tijd in onze 
agenda. De opening van het ver-
nieuwde stadsmuseum was im-
mers een mus(t) waarop elke 
zichzelf respecterende Hasselaar diende aanwezig te zijn. 
Zeker als daar nog ander schoon volk op afkomt zoals de meter en 
de peter temidden van de talrijke andere notabelen die onze stad 
rijk is.  
Het was een duidelijk tevreden coördinatrice en een glunderende 
vzw voorzitter die de genodigden verwelkomden.  
Na de plichtplegingen was het eindelijk tijd om de nieuwe opstel-
ling eens van naderbij te gaan bekijken.  

Vernieuwend mag de aanpak 
zeker genoemd worden want 
het hele concept, dat mede 
dankzij moderne communicatie 
middelen de bezoeker tracht uit 
te leggen hoe Hasselt ontstond 
en wat het voor deze streek be-
tekend heeft, zit goed in elkaar. 
Uiteraard heeft deze aanpak tot 
gevolg dat er minder aandacht 
kan besteed worden aan de 
collectie op zich. Je kan immers 
niet én een verhaal op een in-
teractieve manier vertellen én je 

volledige collectie uitstallen. Het verhaal primeert dan ook duidelijk 
en de getoonde collectiestukken dienen in eerste instantie om elk 
onderwerp te visualiseren en te concretiseren. 
Reeds van bij het begin gingen er zowel binnen onze vzw als bij de 
leden van de vzw Stellingwerff-Waerdenhof stemmen op dat de 
collectie ook in het nieuwe concept voldoende aandacht moest 
krijgen. We waren dan ook zeer benieuwd hoe die nieuwe opstel-
ling van de keramiek er uit zou zien. De toepassing van het nieuwe 
concept had ook hier zijn invloed op zowel de oppervlakte als het 
aantal getoonde stukken duidelijk zijn sporen nagelaten. Het is dan 
ook een minimalistische opstelling geworden waarbij getracht 
wordt om enkele accenten te leggen op de voornaamste kenmer-
ken van de keramiek. Ook diende men zich te beperken tot de 
twee hoofd productielijnen nl. de sier -en de architecturale kera-
miek. Deze gang van zaken past perfect in het concept. Het is vol-
doende om aan de doorsnee bezoeker te laten weten dat hier 
mooie keramiek gemaakt werd maar het geeft onvoldoende uit-
straling aan de kwaliteit en de belangrijkheid van deze producten. 
De nood om op een gestructureerde manier de erkenning van de-
ze keramiek blijven te bevechten wordt er alleen maar groter door.  
We zien er dan ook naar uit om samen met de stedelijke instanties 
deze uitdaging aan te gaan    
 
Patrick Thijs                                                     
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De formule blijkt aan te 
slaan want ook uit het familie 
fotoarchief van voorzitter  
Willy dook dit kleinood op.  
Hier moet zeker niet aan ge-
twijfeld worden. Alle elemen-
ten om dit als een Hasseltse 
vaas te herkennen zijn pre-
sent.  
Een blik in ons fotoarchief 
doet ons vermoeden dat het 
hier om een cache-pot mo-
delnummer 270 gaat. Het 
model is zowel bekend met 
als zonder de golvende 
kraag. 
 
Wie is de volgende? 

KENMERKEN: 
 
Maten:      H = 35.5  cm 
                  D = 21   cm 
 
Nummer:  315  ingestanst 
 
Andere:    “942 - 11 in zwarte 
                  inkt 
Kleuren:    verschillende tin
                  ten bruin en oker 
Bodem:     ongeglazuurd 
 
Scherf:      wit 

VVoorwoordoorwoord  
 
Dit is al weer de laatste editie van Dit is al weer de laatste editie van Dit is al weer de laatste editie van 
onze nieuwsbrief van dit jaar.onze nieuwsbrief van dit jaar.onze nieuwsbrief van dit jaar.   
We kunnen alvast stellen dat 2005 We kunnen alvast stellen dat 2005 We kunnen alvast stellen dat 2005 
een druk jaar was voor onze veeen druk jaar was voor onze veeen druk jaar was voor onze ver-r-r-
eeeniging. De tentoonstellingen niging. De tentoonstellingen niging. De tentoonstellingen 
“Ravissant” en “Art Nouveau” te “Ravissant” en “Art Nouveau” te “Ravissant” en “Art Nouveau” te 
Jette nam veel van onze tijd in Jette nam veel van onze tijd in Jette nam veel van onze tijd in 
bbbeeeslag maar het loonde de moeslag maar het loonde de moeslag maar het loonde de moei-i-i-
te ! De bezoekers van de tentoote ! De bezoekers van de tentoote ! De bezoekers van de tentoon-n-n-
stellingen waren dan ook vol lof. stellingen waren dan ook vol lof. stellingen waren dan ook vol lof. 
Langs deze weg willen we dan Langs deze weg willen we dan Langs deze weg willen we dan 
ook even de gelegenheid nemen ook even de gelegenheid nemen ook even de gelegenheid nemen 
om de bruikleengevers en beziom de bruikleengevers en beziom de bruikleengevers en bezie-e-e-
lers van deze tentoonstellingen te lers van deze tentoonstellingen te lers van deze tentoonstellingen te 
danken voor hun inzet.danken voor hun inzet.danken voor hun inzet.   
Dankzij onze vereniging wordt de Dankzij onze vereniging wordt de Dankzij onze vereniging wordt de 
kennis omtrent de Hasseltse kerkennis omtrent de Hasseltse kerkennis omtrent de Hasseltse kera-a-a-
miek uitgebreid, het zou immers miek uitgebreid, het zou immers miek uitgebreid, het zou immers 
zonde zijn om al dat moois in een zonde zijn om al dat moois in een zonde zijn om al dat moois in een 
hoekje te drijven tot het helemaal hoekje te drijven tot het helemaal hoekje te drijven tot het helemaal 
verdwijnt uit de geschiedenverdwijnt uit de geschiedenverdwijnt uit de geschiedenis. We is. We is. We 
werken er dan ook hard aan om werken er dan ook hard aan om werken er dan ook hard aan om 
de Hasseltse keramiek dat stuk de Hasseltse keramiek dat stuk de Hasseltse keramiek dat stuk 
eeerrrkenning terug te geven. kenning terug te geven. kenning terug te geven.    
Tijdens de winter heeft weer iTijdens de winter heeft weer iTijdens de winter heeft weer ie-e-e-
dedederrreen een beetje tijd om alles een een beetje tijd om alles een een beetje tijd om alles 
eens op een rijtje te zetten en op eens op een rijtje te zetten en op eens op een rijtje te zetten en op 
het afgelopen jaar terug te blihet afgelopen jaar terug te blihet afgelopen jaar terug te blik-k-k-
ken. Het is ook het moment om ken. Het is ook het moment om ken. Het is ook het moment om 
zoveel mogelijk foto’s en gegzoveel mogelijk foto’s en gegzoveel mogelijk foto’s en gege-e-e-
vens van uw collectie te verzvens van uw collectie te verzvens van uw collectie te verza-a-a-
mmmeeelen en aan ons archief te blen en aan ons archief te blen en aan ons archief te be-e-e-
zorgen. zorgen. zorgen.    
Wij wensen jullie alvast veel leeWij wensen jullie alvast veel leeWij wensen jullie alvast veel lees-s-s-
plezier, een goed einde van 2005 plezier, een goed einde van 2005 plezier, een goed einde van 2005 
en een goed begin van 2006.en een goed begin van 2006.en een goed begin van 2006. 
      
Voor het bestuur, Voor het bestuur, Voor het bestuur,    
Roald Vliegen,Roald Vliegen,Roald Vliegen,   
ArchivarisArchivarisArchivaris   

Dit model is reeds bekend maar het komt zelden voor 
met barbotine versiering. Vandaar dat we u dit mooie 
exemplaar  hier tonen.  Opvallend zijn enerzijds de mooie 
druipglazuur in verschillende bruin -en oker tinten alsook 
het groot aantal  cijfers in zwarte inkt op de bodem.   

De letter A die typisch op deze vaas voorkomt is er echter niet op terug te vinden 

Bij het verlaten van de antiekbeurs te Namen viel ons oog op een 
boekje met als titel “l’Art Nouveau dans le Namurois et en Brabant 
wallon”. Hierin worden de mooiste Art-Nouveau huizen uit de streek 
beschreven. Echt iets voor de liefhebbers van deze architectuur en 
tegelpanelen. Het is uiteraard geschreven in de taal van Molière 
maar het groot aantal kleurenfoto's van goede kwaliteit en de adres-
sen om al dat moois “life” te gaan bekijken maken het zeer de moei-
te waard. Ik heb alvast al enkele adressen genoteerd voor de ko-
mende lente. 
Op de website van de uitgever leerde ik dat er nog een tweede deel 
van verschenen is nl. “ L’art Nouveau en province de Liège”. 
Praktisch:  
auteurs: Alice Delvaille-Philippe Chavanne. Editions du perron, hard cover, 
131 blz. in vierkleuren druk. ISBN 2-87114-208-4, www.perron.be.  
Prijs 22€ + verzending per deel. 

Lectuur: 

Een glunderende peter en meter 
van het nieuwe stadsmus(eum) 
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Bezocht: Art Nouveau tentoonstelling Jette 
De culturele activiteiten van de gemeente Jette 
spelen zich voornamelijk af op 2 locaties. Het ene is 
het Centre Armillon dat fungeert als cultureel cen-
trum en het andere is de voormalige abtswoning 
van Dieleghem. 
In dit laatste gebouw bezochten enkele leden een 
mooie Art Deco tentoonstelling in de loop van de 
zomer van 2004 en kwamen er in contact met de 
organisator aan wie ze de contactgegevens van 
onze vereniging gaven. In de loop van april 2005 
kwam er dan een uitnodiging om deel te nemen 
aan de zomertentoonstelling met als thema Art Nou-
veau. Deze zou uit verschillende onderdelen opge-
bouwd worden nl. Art nouveau in het straatbeeld 
van Noord Oostelijk Brussel, Art Nouveau in glas in 
lood, keramiek uit Tubeke, Art nouveau gebruiks – 
en siervoorwerpen en tenslotte het Hasselts Art Nou-
veau keramiek als hoofdmoot. 
Het bestuur besloot om,  in het kader van onze in-
tentie om het Hasselts Keramiek een grotere erken-
ning te verschaffen, op deze uitnodiging in te gaan. 
Zij vroeg en verkreeg van de organisatoren de grote 
zaal met alle faciliteiten waardoor onze stukken 
goed afgeschermd en met de nodige verlichting 
uitgestald werden.  
De secretaris schreef ook een tiental teksten in 2 ta-
len die de hoogtepunten van de geschiedenis en 
de productie van de Hasseltse fabriek  schetsten. 
Samen met een aantal foto’s uit het archief vormde 
dit een mooi geheel dat een goed beeld gaf van  
wat de Hasseltse keramiek eigenlijk betekend heeft. 
Het werd al bij al een leerrijke ervaring want een 
tentoonstelling opzetten en omkaderen is geen alle-
daagse bezigheid. Toch slaagden we er in om in ex-
tremis de startdatum van 16/8 te halen. 
Ondanks  een wat gebrekkige promotiecampagne 
werden onze inspanningen beloond en kwamen 
meer dan 1000 bezoekers over de vloer.  Daarenbo-
ven vertelden de suppoosten ons dat een groot 
aantal bezoekers hun bewondering uitdrukten over 
deze “ontdekking” en dat zij meermaals de “Oh’s” 
en de “Ah’s” tot beneden aan het onthaal gehoord 
hadden.  
Dit werd nogmaals bevestigd op de opendeurdag 
van 9 oktober waarbij enkele rondleidingen ver-
zorgd werden aan een aantal geïnteresseerde be-
zoekers. 
De foto’s hiernaast geven een mooi overzicht van 
het geheel al het moois dat er te zien was. 
 
P. Thijs In Tubeke denken ze dat deze tegel bij hun ge-

maakt werd. Wij weten beter! 

De originele affiche van de wereldtentoonstelling uit 1897 
prijkt naast het borstbeeld van haar bezieler 

Een “lucht” opname genomen van op het balkon toont de helft van de opstelling 
van Hasselts keramiek 

Aan de ingang krijgt de bezoeker een 
eerste uitleg naast een mooie selectie 
borden 

Een apart stuk heeft ook recht op een 
aparte plaats. 

Zicht bij het binnen komen van de zaal. Het tegelpaneel links is een foto 
van een origineel naar een ontwerp van Privat Livemont  dat in de bad-
kamer in een woning te Jette ingemetseld is. 

In deze mooie evocatie van een tafereel “uit de “belle époque” komen 
onze Hasseltse vazen en staanders goed tot hun recht 

Onze dames zorgden 
voor de verfijning van, de  
opstelling.. Kleuren enz... 

Art Nouveau keramiek, 
zweepslag en gebloemd broeder-

Boven: doormid-
del van foto’s en 
teksten wordt een 
beeld geschetst 
van de geschie-
denis van de Has-
seltse fabriek 
 
Links: in een vitri-
nekastje in een 
andere ruimte 
stond een kleine 
verzameling leu-
ke Art Nouveau 
weegschaaltjes 

Niet alleen kleuren maar ook  vormen en tech-
nieken kwamen aan bod. In de linkse kast een 
selectie druipglazuur, rechts barbotine 


