Ontstaan en werking
Toen het stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof in het jaar
2000 contact zocht met individuele verzamelaars met het oog
op de voorbereiding van de tentoonstelling “Gracieus, Hasselts
Keramiek uit de Belle Epoque”, vonden enkelen onder hen de
tijd rijp om zich te verenigen.
In januari van het daaropvolgende jaar werd door 5 verzamelaars de stichtingsvergadering gehouden waar in grote lijnen de
doelstellingen en de het maatschappelijk model nl. een vereniging zonde winstoogmerk, werden bepaald. Het duurde dan
nog tot 19 juni 2001 voordat de statuten in het staatsblad
verschenen en de vereniging rechtspersoonlijkheid verkreeg.
Intussen hadden de stichtende leden niet stilgezeten en werden
er een aantal andere verzamelaars gecontacteerd met de
vraag om tot de vereniging toe te treden.
Tegelijkertijd werd er hard gewerkt aan de voorbereiding van

Onze Doelstellingen

de tentoonstelling die in de lente van 2002 haar deuren zou
openen.
De bijdrage van onze v.z.w. aan dit evenement was essentieel
en lag mede aan basis van het succes er van.
Het was echter niet alleen de tentoonstelling die voor vele le-
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den belangrijk was maar zeker ook de onderlinge uitwisseling
van gegevens en het opstarten van een archief. Dit alles lag
aan de basis van een intense samenwerking met het doel een
beter inzicht in de productie en de geschiedenis van de teloor-

um om samen te werken aan de deelname aan een internatio-

Nuttige gegevens:

nale tentoonstelling over keramiektegels. Uiteraard werd hier op
ste boek uit te geven (tegen 01/2005) over de Hasseltse architecturale keramiek. Het zal u niet verwonderen dat we nu reeds
plannen smeden voor het vervolg. Als volgend thema zal de
publicitaire keramiek nader bekeken worden. Het uiteindelijk
streefdoel wordt een grote overzichtstentoonstelling en de uitgave van een heus naslagwerk.
Om dit doel te bereiken zal er nog heel wat opzoekwerk moeten gebeuren. Het vergroten van onze kennis door het terugzoeken van deze keramiek op brocantes en beurzen is dan ook
een ware passie van onze leden. Het is dank zij hen dat de eerste stappen gezet konden worden, om in ons opzet te slagen
zullen er echter nog vele moeten gezet worden....
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in gegaan. Dit evenement gaf ons de gelegenheid om een eer-
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gegane fabriek te verkrijgen.
In 2003 kwam de volgende uitnodiging van het stedelijk muse-
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