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VOORWOORD 
 

Beste leden,  

Bij de voorbereiding van elke nieuwsbrief is het altijd even afwachten om te zien of we voldoende materie heb-

ben om de acht bladen vol te krijgen. Tot nu toe hebben we ons steeds goed uit de slag getrokken en we prijzen 

ons voor deze uitgave extra gelukkig met de omvangrijke bijdrage van Mario Baeck die ons een uitgebreid artikel 

schreef over de vondst van een aantal unieke Hasseltse panelen in Gent. Net voor de deadline stuurde hij ons 

nog een extraatje waarvoor we ook nog een plaatsje konden vrijmaken.  

Deze uitgave wordt dus een klein beetje een ‘Baeck special ’ maar geen nood er is ook nog plaats voor een 

aantal andere interessante onderwerpen zoals de vondsten van Steven die enkele opmerkelijke stukken op de 

kop kon tikken. 

We maken van dit editoriaal ook even gebruik om een belangrijke evolutie te melden in verband met het Hasselts 

Erfgoed. Dankzij de wijziging van de werkwijze van de stedelijke Erfgoedraad en het privé initiatief van de inge-

weken Nederlander Antoine Derksen komt er een breed debat op gang rond de omgang met ons lokaal erfgoed. 

Dit debat heeft tot doel om een duurzame erfgoedvisie te formuleren waarin een aantal elementen aan bod zul-

len komen zoals de wijze van omgang met het erfgoed maar ook de voorzieningen m.b.t. het behoud voor de 

volgende generaties evenals hoe het op een meer natuurlijke manier onderdeel kan worden van het collectief 

historisch bewustzijn. 

Dat is een hele mond vol maar in essentie komt het er op neer dat met de resultaten van dit publiek debat er 

een lange termijn visienota wordt geschreven ten behoeve van de politieke partijen zodat deze niet bij elke nieu-

we legislatuur het erfgoedbeleid een nieuwe wending zullen geven.  

Het project bestaat uit 2 delen waarbij na het publiek debat ook de jeugd zijn zegje mag doen in een 

‘schooldebat’. Op deze manier worden ook jongeren, de toekomstige beheerders van ons erfgoed, betrokken 

en zal hun mening eveneens in de visienota opgenomen worden. 

Dit initiatief is slechts een eerste aanzet want de vertaling van de visienota naar het lange termijnbeleid zal door 

de Erfgoedraad en de daarin vertegenwoordigde verenigingen constant moeten opgevolgd worden. 

Wij kijken toch met een positief gevoel uit naar de resultaten en houden u verder op de hoogte. 
    

Het bestuur 

Er kondigt zich een vrij druk najaar aan voor onze vereniging met zoals hierboven vermeld de debatnamiddag over 

Hasselts erfgoed in de Herkenrodeabdij op 11 september, hiervoor ontvingen jullie al een uitnodiging. 

Zoals gebruikelijk houden we ook een ledenvergadering die onder voorbehoud van bevestiging eind november zal 

doorgaan. Dit wordt een zeer belangrijke vergadering want niet alleen zullen jullie kunnen kennismaken met de 

ledenpagina’s van onze site maar we zullen ook van de gelegenheid gebruik maken om de toekomst van onze 

vzw te bespreken. Het is namelijk zo dat er een belangrijkse wetswijziging van toepassing wordt in 2024 waarvoor 

een aantal beslissingen op de algemene ledenvergadering van maart 2023 zullen moeten genomen worden.  

We zullen dit op de vergadering van november in detail toelichten en een aantal voorstellen formuleren voor de 

verdere werking in de toekomst. 

Gezien het belang hopen we dan ook op een talrijke opkomst zodat we met voldoende leden zijn om over deze 

materie van gedachten te wisselen. 

OP DE AGENDA 

Onder links & midden: de mooie ‘reiger’staander 
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Op ons artikel in NB 58 over de Madonna met kind plaquette ontvingen we de volgende reactie van Mario baeck 

met een zeer interessante hypothese m.b.t. de mogelijke bron van inspiratie. 

“Vanwaar komt het model? Een foto valt nooit uit te sluiten, maar een driedimensionaal voorbeeld is veel waar-

schijnlijker. Jij verwijst naar een uitvoering in brons die verwant is, maar zeker niet als voorbeeld kan gediend heb-

ben. Dat is, denk ik, volkomen terecht. Het echte voorbeeld is met grote waarschijnlijkheid een aangekocht gips-

afgietsel geweest, of een aangekochte uitvoering in terracotta zoals ik die terug heb gevonden in de catalogus 

van de beroemde Cantagalli-fabriek in Firenze, catalogusnummer 353 met als maat 53 x 36. Voor deze laatste 

hypothese pleit dat ook de plaat die Michel aanwees - mocht die Hasselts zijn, en geen origineel reproductiestuk 

uit Italië - in de Cantagalli-catalogus is terug te vinden, onder nummer 320 (ook de Settignano, met origineel in 

V&A Londen, maat 46 x32)”. 

MADONNA & KIND vervolg 

Het modelnummer ‘7 ’ kunnen we ook van de lijst met onbekende nummers 

had omdat op de foto’s geen modelnummer in de bodem te zien was. Uitein-
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Op 6 oktober 2021 ontvingen we van Kristof een mailtje met daarin 2 linken naar een Instagram account en de 

vermelding ’deze had ik nog nooit gezien, jullie?’, wij dus ook niet.. .Wat een vondst, veruit een van de mooiste 
tegelrealisaties van de Hasseltse keramiekfabriek en dus ook zeer de moeite waard om er wat dieper op in te 

gaan. Mario Baeck reageerde onmiddellijk na deze vondst met het aanbod om een eerste artikel te schrijven  over 

de context waarin deze panelen ontstonden.     

 

De tegelpanelen Poesia en Musica van de Manufactures de Céramiques Décoratives de Hasselt uit de Gentse wo-

ning De Taeye: een achtergrondstudie. 
 

dr. Mario Baeck 

 

In de ingangshal van de imposante art nouveau-herenwoning De Taeye uit 1898 aan de Visserij 166-167 te Gent 

bevinden zich twee uiterst sierlijke, monumentale tegelpanelen met een allegorische voorstelling van enerzijds 

Poesia en anderzijds Musica.  

Dat het hierbij om werk van de Manufacture de Céramiques Décoratives de Hasselt gaat wordt duidelijk dank zij 

de rest van de betegeling in de hal, en van de tegelversieringen in de monumentale gevel. In de gevel gaat het 

om zes metopen van het model 115, later hernummerd tot 166, in de maat 30x30 cm –  kostprijs in 1898 7,50 

frank per stuk, rond 1902 in prijs gedaald tot 5 frank per stuk. Deze metopen werden in ruit onder de uitkragende 

sierlijke houten kroonlijst geplaatst ter aanvulling van de globale polychromie van bakstenen, natuursteen en be-

schilderd metaal. In de hal is in de lambrisering aan beide zijden een lange fries aangebracht van het bekende 

model “Iris” met de catalogusnummers 125-126-127 en met rond 1902 een kostprijs van 2 frank per stuk. 

Over de architect en opdracht-

gever van dit markante gebouw 

is voorlopig weinig met zeker-

heid bekend. In de inventarisbe-

schrijving opgemaakt door het 

agentschap Onroerend Erfgoed 

wordt dit niet uitdrukkelijk ver-

meld 

TEGELPANELEN GENT 

 vertaald : “Bij de keramische industrie worden producten tentoongesteld van de fabrieken “La Majolique”, uit 

Brussel (artistieke kannen, baksteenmonsters); de “Manufacture de céramiques décoratives”, Hasselt (kannen, 

bakstenen), enz.” De omschrijving van de getoonde producten is overduidelijk niet letterlijk te nemen. Het gaat 

–

Musée Commercial de l ’Etat 

enkele foto’s toegestuurd 
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TEGELPANELEN GENT > 

–

bruikelijk was, toont ons het voorbeeld van het decoratieve paneel “Rozenoffer” –

– –

 

Mario Baeck
doctor in de kunstwetenschappen Universiteit Gent

Gezien achteraan op het perceel, palend aan de Achtervisserij, in 1899 een schrijnwerkerij en houtmagazijn voor 

een zekere S. Taeye (sic) werd opgericht, gaat het voor beide panden wellicht om Serafien (of Seraphin) De 

Taeye & Cie, die als aannemer en bouwhandelaar ook als architect optrad voor de bouw van minstens één ande-

re Gentse art nouveauwoning, Muinkkaai 117 (1906), waarvan de gevel eveneens is voorzien van gevelversieringen 

uit het standaardaanbod van de Hasseltse keramiekfabriek. Dat wordt bevestigd door een stempel van deze firma 

op het gevelplan bewaard in het oorspronkelijke bouwdossier (vriendelijke mededeling Tamara Rogiest, Dienst 

Stadsarcheologie en Monumentenzorg | Departement Stedelijke Ontwikkeling | Stad Gent). 

Terwijl de gevelversiering en de lambriseringselementen gekozen zijn uit het standaardaanbod van de Manufacture 

de Céramiques Décoratives de Hasselt zonder veel twijfel om unieke realisaties van hoge technische en estheti-

sche kwaliteit die speciaal voor deze hal werden gemaakt en in een prachtige witgeschilderde houten kader zijn 

geplaatst. Karakteristiek voor de Hasseltse tegelpaneelproductie is naast de globale kleurzetting hier zeker ook het 

verspringende verband. 

Op het paneel Poesia –  als zodanig be-

noemd in sierlijk art nouveauletters - zien 

we een jonge vrouw met samengebonden 

weelderig haar, in een lang los gewaad, 

een iris in de opgeheven rechterhand en de 

linkerhand steunend op een koker. Ze 

staat, tussen een weelde aan paarse en 

witte hoog opschietende bloemen, in een 

avondlijk landschap aan de kant van een 

sterk meanderende rivier belicht door een 

smalle maansikkel. Het geheel straalt de 

avondlijke stilte en melancholie uit die tot 

bezinnen noopt en is zo een mooie allego-

rie van de dichtkunst. In stijl is het paneel 

sterk verwant met werk uit de school van 

de Engelse Prerafaëlieten –  zoals op het 

staande uurwerk van Frederick Alfred 

Rhead (1856-1933) voor de Foley Pottery 

van Wileman & C°, ca. 1897-1905 –  maar ook met werk uit de Duitse Jugendstil –  zoals op het schilderij 

“Frühling” van Heinrich Vogeler (1872-1942) uit de kunstenaarskolonie van Worpswede. Het tegenoverliggende 

paneel Musica –  eveneens in een analoge typografie als het pendant zo aangeduid - is uitgevoerd in dezelfde 

hoofdtinten, met groen en blauwgroen, blauw en bruin. In stijl verwijst dit paneel echter duidelijk meer naar de 

klassieke oudheid. We zien hier opnieuw een jonge vrouw met samengebonden haar in losse gewaden, maar de-

ze kledij doet onmiddellijk denken aan de oud-Griekse chiton aangevuld met een mantel die met een goudkleuri-

ge speld wordt vastgehouden. Ook hier staat de met een bloemenkrans gesierde jonge vrouw in een veld van 

planten, voor een kleine vijver of traag stromende rivier waarop een witte zwaan drijft, met op de achtergrond een 

hoogstammige bomenrij waardoor de achterliggende heldere lucht doorheen valt. De jonge vrouw blaast zoals de 

Griekse muze Euterpe op een aulos of dubbelfluit. Het is een beeld dat doorheen de geschiedenis herhaald werd 

gebruikt als allegorie voor de muziek en de lyrische poëzie en kende ook in de art nouveauperiode een zekere po-

pulariteit zoals te zien 

is op een affiche van 

de Belgische kunste-

naar Henri Meunier 

(1873-1922) voor de 

Concerts Ysaÿe uit 

1896. Eenzelfde 

klassieke inspiratie is 

ook duidelijk te her-

kennen in de even-

eens sterk art nou-

veaugetinte affiche 

van de Nederlander 

Johann Georg van 

Caspel (1870-1928)

voor Van Houten uit 

1899. 
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Wie de ontwerpen voor de beide tegelpanelen maakte is vandaag zonder bijkomende archiefgegevens moeilijk uit 

te maken. Dat het om Jacques Madiol of Fernand Toussaint zou gaan –  waarvan we weten dat ze in de begin-

periode enkele ontwerpen voor tegelpanelen voor de Hasseltse keramiekfabriek leverden -, lijkt ons op basis van 

de globale stijlkenmerken van het aan hen met zekerheid toe te schrijven werk niet zo vanzelfsprekend. Misschien 

zijn het ontwerpen van Célestin Helman zelf die al in 1897 voor het ontwerp van het eigen tentoonstellingspavil-

joen op de wereldtentoonstelling van 1897 wordt bekroond, en waarin ook één decoratief paneel met vrouwenfi-

guur is ingewerkt. De enige ons bekende foto van dit paneel is echter veel te onduidelijk om op basis daarvan een 

oordeel te kunnen vellen. 

Gezien de hierboven aangegeven stijlverschillen tussen de Poesia en Musica ontwerpen, lijkt het ons goed moge-

lijk dat elk van deze ontwerpen teruggaat tot een ontwerp van verschillende externe kunstenaars waarop met zich 

heeft gesteund om na aanpassing twee goed bij elkaar passende taferelen te creëren. Dat dergelijke ontleningen 

aan externe kunstenaars binnen de praktijk van de Manufacture de Céramiques Décoratives de Hasselt niet onge-

bruikelijk was, toont ons het voorbeeld van het decoratieve paneel “Rozenoffer” –  een met de Gentse panelen 

licht verwante realisatie - dat zowel te zien was op de stand van de fabriek op de wereldtentoonstelling van Luik in 

1905, als op de provinciale tentoonstelling van Sint-Truiden in 1907. 

Eenduidige conclusies zijn hieruit moeilijk te trekken, want hoewel meerdere andere ontwerpen voor Hasseltse te-

gelpanelen en standaardtegel aan externe bronnen –  waaronder Decorative Vorbilder –  zijn ontleend (zie Ravis-

sant, p.55-60 en een volgend artikel waarin we nog meer voorbeelden zullen geven), dateren hoofdzakelijk uit de 

periode na het vertrek van Henri Baudoux en Célestin Helman rond 1902.  

Wie de ontwerpen ook maakte, de Gentse realisatie is zonder veel twijfel één van de mooiste en meest geslaagde 

ensembles uit de beginjaren van de Hasseltse keramiekfabriek. Het toont aan dat het bedrijf op esthetisch vlak 

open stond voor de nieuwste tendensen in de Europese kunst en daarmee een gefortuneerd en gecultiveerd cliën-

teel in heel België kon aanspreken. 
 

Bronnen: 
 

Céramiques Décoratives de Hasselt, losse catalogusbladen 1898, coll. M. Baeck 

Céramiques Décoratives de Hasselt, handelscatalogus, ca. 1902, coll. Stadsmus & M. Baeck 

Mario Baeck, Ravissant. Hasseltse bouwkeramiek uit de belle epoque 1895-1954, Hasselt, VUHK, 2005 
 

Visserij 166-167:  

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/19932 & https://art.nouveau.world/de-taeye-house  
 

Muinkkaai 117: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/20764  
 

 

Mario Baeck 

doctor in de kunstwetenschappen Universiteit Gent 
 

–

–

– –
“Frühling” van Heinrich Vogeler (1872

–
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vermelding ’deze had ik nog nooit gezien, jullie?’, wij dus ook niet.. .Wat een vondst, veruit een van de mooiste 

–

model “Iris” met de catalogusnummers 125

GUATEMALA 1897 

Van Mario kregen we op de valreep nog een interessant bericht dat extra licht werpt op de commerciële aanpak 

in de beginjaren van de fabriek. 
 

Een verrassende expodeelname van de Manufacture de Céramiques Décoratives de Hasselt in 1897. 

 In het nummer 4 van jaargang XV van het Chileense 

Boletín de la Sociedad de Fomento Fabril uit april 1898 

lezen we een verrassende mededeling over de aanwe-

zigheid van Hasseltse keramiek op de Exposición Centro

-Americano van 1897 (https://es.wikipedia.org/wiki/

Exposici%C3%B3n_Centroamericana) in Guatemala: 

of vertaald : “Bij de keramische industrie worden producten tentoongesteld van de fabrieken “La Majolique”, uit 

Brussel (artistieke kannen, baksteenmonsters); de “Manufacture de céramiques décoratives”, Hasselt (kannen, 

bakstenen), enz.” De omschrijving van de getoonde producten is overduidelijk niet letterlijk te nemen. Het gaat 

hier allicht niet om kannen en bakstenen, maar om vazen en tegels. 

Hoe kwamen de producten van deze beide fabrieken daar terecht? Ook dat vernemen we in hetzelfde artikel. 

Hoewel –  of beter: precies omdat - de handel tussen Guatemala en België zeer beperkt was, vond het Brusselse 

Musée Commercial de l ’Etat - actief vanaf 1882 en uitgever van een eigen wekelijks verschijnend Bulletin -, het 

klaarblijkelijk meer dan nuttig om speciaal voor deze tentoonstelling voor export geschikte producten in te zenden. 

Daarbij aarzelde men niet om ook de vernieuwende productie van twee nog maar pas opgestarte en onderling 

concurrerende keramiekbedrijven te selecteren, een mooi voorbeeld van de toenmalige ambitieuze Belgische ex-

portpolitiek, en een nieuw stukje informatie over de opstartjaren van de Hasseltse fabriek. 
 

Mario Baeck 

 

 
 

Van Kristof kregen we ook 

enkele foto’s toegestuurd 

van een leuk tegelpaneel 

dat hij bij zijn recent be-

zoek aan Amsterdam in de  

portieken van de huizen 

gelegen aan de Johannes 

Verhulststraat 143-145 

ontdekte. Een bevestiging 

van het vermoeden dat de 

fabriek in deze stad een 

vertegenwoordiger had, 

Corona? 

Links: de officiële affiche van de Centraal Amerikaanse 

Tentoonstelling in Guatemala  
 

Onder: uitsnede uit het artikel met de vermelding van 

de deelname van de Hasseltse fabriek 

AMSTERDAM 2022
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“Vanwaar komt het model? Een foto valt nooit uit te sluiten, maar een driedimensionaal voorbeeld is veel waar-

V&A Londen, maat 46 x32)”.

GEVONDEN 

De titel van deze rubriek is hier zeker op zijn plaats want het was toch een zeer aangename verrassing toen Ma-

rio ons contacteerde om te melden dat enkele van de tegelpanelen van hotel Savoy in Wenduyne goed en wel 

terruggevonden werden. Hoe de vork juist in de steel zit weten we nog niet maar het was tegelhandelaar Mark van 

Veen die op vraag van een klant de tegelpanelen restaureerde en inkaderde. Een derde paneel was minder mak-

kelijk te restaureren en de eigenaar heeft het dan ook te koop aangeboden. Het Stadsmus overweegt de aan-

koop, de beslissing om al dan niet dit uniek paneel te verwerven zal pas begin september genomen worden.  

Het modelnummer ‘7 ’ kunnen we ook van de lijst met onbekende nummers 

schrappen. Weer een gelukstreffer op E-Bay waarvoor ik eerst nog enige twijfel 

had omdat op de foto’s geen modelnummer in de bodem te zien was. Uitein-

delijk toch maar gekocht en na enig zoekwerk vonden we een slechts zeer licht 

ingedrukt nummer 7 tegen de rand van van de voet. Het is tevens het zoveelste 

model dat uit Frankrijk komt waar het voorzien werd met de traditionele bron-

zen Empireattributen en daarmee de hypothese ondersteunt dat de bestelling

(en) vanuit Frankrijk een erg breed 

gamma betrof.   

KENMERKEN 
 

Maten:    B 10, H 16 cm 
 

Nummer: 7 
 

Andere:    6460 ? (potlood) 
 

Kleuren:  Blauw-groen 

Scherf:    wit 
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GEVONDEN 

Deze uitgave wordt dus een klein beetje een ‘Baeck special ’ maar geen nood er is ook nog plaats voor een 

‘schooldebat’. Op deze manier worden ook jongeren, de toekomstige beheerders van ons erfgoed, betrokken 

ledenpagina’s van onze site maar we zullen ook van de gelegenheid gebruik maken om de toekomst van onze 

Het is in ons 21 jarig bestaan nog maar enkele keren voorgevallen dat we een volledige pagina kunnen vullen 

met de vondsten van één lid. Steven doet echter zeer goed zijn best en heeft met deze eerste vondst wel een  

topstukje in huis gehaald. Hij kocht deze vaas mede dankzij het feit dat hij de halfreliëf bloemdecoratie herkende 

die ook op de art-nouveau staander voorkomt. Ook de bodem met het modelnummer, de zwarte merktekens en 

de glazuurparels vervolledigen de identificatie als fabricaat van de Hasseltse keramiekfabriek. 

Daarenboven was het modelnummer onbekend waardoor de lijst van bekende stukken weer wat langer wordt.   

Kort daarop kon hij ook nog een zeldzaam monumentaal stuk, de reigerstaander met bloempot kopen. Er was 

wel een lange autorit en wat onderhandelingstechniek voor nodig om tot een akkoord te komen maar hij slaagde 

er uiteindelijk toch in om dit topstuk aan te schaffen. Gefeliciteerd met deze vondsten!  

Boven: 3 zijden van de vaas met achtereenvol-

gens in halfreliëf een afbeelding van de godin Di-

ana, een bloemenrank en een putti. 

Rechts: de onderzijde met de kenmerkende cij-

fers, letters en merktekens in zwarte inkt. 

Onder links & midden: de mooie ‘reiger’staander 

met gestempelde bloempot.  

Onder rechts: de art-nouveau staander met ver-

gelijkbare halfreliëf elementen  

KENMERKEN 
 

Maten:    B 22, H 31 cm 
 

Nummer: 371 
 

Andere:   3 zwarte inkt 
 

Kleuren:  Bruin 

Scherf:   wit 


