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De hiernaast afgebeelde staander 

wordt door de verzamelaars steevast 
een draak genoemd. Maar in één 
van de geschiedenislessen die ik in 
e e n  v e r  v e r l e d e n  o p  h e t 
St.Jozefscollege kreeg hadden we 

het op een bepaald moment over 
de mythologie en de uitbeeldingen 
van de mythologische figuren. Ik her-
innerde me een figuur die aardig wat 
kenmerken van onze draak heeft nl. 
de griffioen.  

Dit wezen is een kruising tussen een 
leeuw en een adelaar waarbij het 
voorste deel adelaar is en het achterste een leeuw.  Het is het sym-
bool voor sterkte (leeuw) en intelligentie (adelaar). Als onze draak 
dus een griffioen is dan zou hij een adelaarskop moeten hebben en 

aan de voorste poten zou hij roof-
vogel klauwen moeten hebben. 
De foto boven toont duidelijk dat 
dit niet het geval is. Wat is dit dan 
wel?  
Er zijn verschillende antwoorden 

mogelijk. Het kan een Simurgh zijn, 
een gigantisch fabeldier met een 
hondenkop en het lijf van een 
leeuw. Kijken we even naar onze 
staander dan zou dat inderdaad 
kunnen kloppen. Het leeuwenlijf is 

er maar de kop is niet van een 
hond. Dit sluit dan ook meteen een andere mogelijkheid uit nl deze 
van de vliegende hond. Dit figuur vinden we dikwijls als “spuiter” 
aan de gevels van gotische gebouwen. De vliegende hond is ook 
dikwijls een uitbeelding van het kwade wat ook deze hypothese 
erg onwaarschijnlijk maakt 

Er blijft nog één mogelijkheid over nl. deze van de gevleugelde 
leeuw, het symbool van Venetië en dat van St. Marcus. Laat ons 
even kijken op de foto hiernaast.  De oortjes, kaken, sikje en hoek-
tanden zijn vergelijkbaar maar de naar voren geschoven oogkas-
sen op het Hasselts model…. Normaal, de 
ontwerper moest immers het draagvlak 

vergroten om het plateau in de vorm van 
een kroon  te kunnen plaatsen.  Ook de 
nek is duidelijk te lang maar dat moeten 
we toeschrijven aan wat men de artistieke 
vrijheid noemt. 

Nu nog even vergelijken met die van  
Vallauris…. 
 

Patrick Thijs       
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We blijven in deze nieuwsbrief nog in Spa om nog een ander 

vraagstuk op te lossen. 
Sinds de ontdekking van het paneel hiernaast bij de voorberei-
ding van de tegeltentoonstelling stellen we ons de vraag wat 
“Pouhon” eigenlijk betekent. Toen ik onlangs in Spa op een rom-
melmarkt rondliep die gehouden werd rond een bron, stonden 

we even stil bij een plaat waar, in het Nederlands nog wel, de 
volgende uitleg, op stond: Pouhon, een ijzer – en koolzuurhou-
dende bron. 
Werkwoord : Pouhir (Waals) wat puiser (putten) betekent. 
De “Pouhon” is dus de plaats waar men kan putten. 
Het opschrift onderaan het tableau is dus vrij vertaald: De Nis 

(uitsparing in een muur) van de putplaats (1656-1819).  
Zo zie je maar dat een dagje wandelen op een rommelmarkt 
niet alleen keramiekvondsten oplevert. Alleen blijven we nu nog 
met de vraag zitten waarom het tableau gemaakt werd en door 
wie het ooit besteld geweest is. 

Als iemand daar een antwoord voor heeft, graag een seintje. 

W. Liesens 

 

VoorwoordVoorwoord  
 

Beste Vrienden,Beste Vrienden,Beste Vrienden,   
   
Dit is weer al de derde en onze Dit is weer al de derde en onze Dit is weer al de derde en onze 

laatste nieuwsbrief van 2006. laatste nieuwsbrief van 2006. laatste nieuwsbrief van 2006. 

Sinds de vorige editie is er al weer Sinds de vorige editie is er al weer Sinds de vorige editie is er al weer 

heel wat gebeurd. Onze deelna-heel wat gebeurd. Onze deelna-heel wat gebeurd. Onze deelna-

me aan de cultuurbeurs en de me aan de cultuurbeurs en de me aan de cultuurbeurs en de 

open monumentendag waren open monumentendag waren open monumentendag waren 

beiden zeer succesvol. Iedereen beiden zeer succesvol. Iedereen beiden zeer succesvol. Iedereen 

kon bij ons terecht voor informatie kon bij ons terecht voor informatie kon bij ons terecht voor informatie 

en we hebben ook veel informa-en we hebben ook veel informa-en we hebben ook veel informa-

tie gerkregen , meer hierover ver-tie gerkregen , meer hierover ver-tie gerkregen , meer hierover ver-

der in de nieuwsbrief.der in de nieuwsbrief.der in de nieuwsbrief.   

Het fotograferen van de collecties Het fotograferen van de collecties Het fotograferen van de collecties 

welke nog niet volledig in het ar-welke nog niet volledig in het ar-welke nog niet volledig in het ar-

chief waren opgenomen heeft te-chief waren opgenomen heeft te-chief waren opgenomen heeft te-

vens een nieuwe aanvang geno-vens een nieuwe aanvang geno-vens een nieuwe aanvang geno-

men.  Jullie zullen het dan ook al-men.  Jullie zullen het dan ook al-men.  Jullie zullen het dan ook al-

lemaal beamen dat het opnemen lemaal beamen dat het opnemen lemaal beamen dat het opnemen 

van de foto’s en de verkregen in-van de foto’s en de verkregen in-van de foto’s en de verkregen in-

formatie een noodzaak zijn voor formatie een noodzaak zijn voor formatie een noodzaak zijn voor 

ons archief. Onze kennis  omtrent ons archief. Onze kennis  omtrent ons archief. Onze kennis  omtrent 

de hasseltse keramiek is sinds het de hasseltse keramiek is sinds het de hasseltse keramiek is sinds het 

opstarten van onze VZW  er toch opstarten van onze VZW  er toch opstarten van onze VZW  er toch 

al serieus op vooruit gegaan. We al serieus op vooruit gegaan. We al serieus op vooruit gegaan. We 

lichten een klein tipje van de slui-lichten een klein tipje van de slui-lichten een klein tipje van de slui-

op in deze uitgave. op in deze uitgave. op in deze uitgave.    

In 2008 hopen we een tentoon-In 2008 hopen we een tentoon-In 2008 hopen we een tentoon-

stelling te organiseren rond publi-stelling te organiseren rond publi-stelling te organiseren rond publi-

citair keramiek. We starten hier-citair keramiek. We starten hier-citair keramiek. We starten hier-

voor een werkgroep op geïnte-voor een werkgroep op geïnte-voor een werkgroep op geïnte-

resseerden kunnen zich nu al resseerden kunnen zich nu al resseerden kunnen zich nu al 

aanmeldenaanmeldenaanmelden   

Namens het ganse bestuur willen Namens het ganse bestuur willen Namens het ganse bestuur willen 

wij jullie prettige feesten toewen-wij jullie prettige feesten toewen-wij jullie prettige feesten toewen-

sen en een geweldig begin van sen en een geweldig begin van sen en een geweldig begin van 

het nieuwe jaar.het nieuwe jaar.het nieuwe jaar.   
   

Voor het bestuur, Voor het bestuur, Voor het bestuur,    

Roald Vliegen,Roald Vliegen,Roald Vliegen,   

ArchivarisArchivarisArchivaris 

Na een jaar afwezigheid hebben we begin september opnieuw aan de Cultuurbeurs deelgenomen. Dit jaar 

konden we profiteren van de mooie marmeren tafel van de vestiaire op het gelijkvloers om er onze stand op 
uit te bouwen. 
Gedurende twee dagen mochten we dan ook van veel aandacht genieten… en staken we nog één en an-
der op. Zo kregen we zondag in de vroege namiddag een koppel aan de stand waarvan de man beweerde 

de kleinzoon te zijn van een zekere Fernand Vanclee.  Hij gaf te kennen dat zijn grootvader modelleur was ge-
weest in de Porseleinfabriek te Doornik in 1891 en dat men hem vanuit Hasselt gevraagd had om hier te komen 
werken. We weten dat er inderdaad porseleingoed gemaakt werd dat veel gelijkenis vertoonde met dat van 
Doornik. Mr Vanclee is daarop ingegaan en kwam in Has-
selt wonen en werken. 

Door o.a. overaanbod van serviesgoed op de markt werd 
de productie in Hasselt vrij snel stopgezet. Bij het heropstar-
ten als keramiekfabriek is mr Vanclee er blijven werken. 
Volgens zijn kleinzoon merkte hij de stukken die door hem 
werden gemaakt met de initialen F.V. in de bodem. Dit 
verhaal is voor ons een leuke meevaller want op deze ma-

nier kwamen we zonder al teveel moeite achter de naam 
van een van de modelleurs waarvan de initialen vrij fre-
kwent op de stukken voorkomen. Het toeval wilde dat we 
ook nog een Bitterkruik op de stand hadden staan met 
daarin de letters FV waardoor ook de kleinzoon een geluk-
kig man was want hij had een stuk dat gemaakt was door 

zijn grootvader in handen gehad. 
 
Enkele weken na de Cultuurbeurs was het de beurt aan de open monumentendag. Onze vereniging werd 
door de Hasseltse erfgoedcel aangezocht om in het kader van het thema “Import-Export” het verhaal  van de 
export van Hasselts keramiek naar de Kust te illustreren.  
Bij deze gelegenheid werd onze nieuwe  folder met de Hasseltse tegelwandeling voor het eerst effectief ge-

bruikt. Men kon immers die dag aan een door stadsgidsen begeleide wandeling deelnemen. De inschrijvingen 
waren aan de magere kant maar het zeer mooie nazomerweer bracht een hoop volk op de been. We kregen 
dan ook 300 bezoekers over de vloer wat een ongezien succes was. Daarenboven heeft de stad ons de foto’s 
die zij afgedrukt hadden op groot formaat geschonken zodat we die bij een volgende gelegenheid opnieuw 
kunnen gebruiken.  

W. Liesens 

Deze oude prent toont hoe een grif -

fioen er uit moet zien. 

Bezocht: Cultuurbeurs – Openmonumentendag 
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(nvdr) Van elkaar leren is een van de grondslagen van onze vereniging. Het is om die reden dat elk lid inzage 

geeft van zijn collectie. Deze informatie wordt door de archivaris opgeslagen en beheerd. 

In dit lustrumjaar was het bestuur, op voorstel van de archivaris, van mening dat het tijd werd om eens een 

overzicht te maken, voor wat de sierstukken betreft, van wat deze samenwerking heeft opgebracht.  

I e de re e n o nde r o ns zal he t be ame n wanne e r we  ze gge n dat de  zo e kto c ht naar de  ‘ Hasse ltse  

ke ramie k’  e e n zo e kto c ht naar he t ‘ o nbe ke nde ’  is. Ec hte r, sinds de  te nto o nste lling  in 1982 e n de ze  in 

2002 (waaraan o nze  ve re nig ing  e e n ze e r g ro te  b ijdrage  le ve rde ) kunne n we  to c h we l ste lle n dat e r 

e e n re de lijk stuk van dat ‘ o nbe ke nde ’  is ‘ be ke nd’  g e wo rde n. 

 Zo we l de  ke nnis van de  stukke n ze lf als de  o o rspro ng  e n de  ve rsc hille nde  mo de lle n van de  sie rke ra-

mie k e n te ge ls  we rd uitge bre id.  Me nig  ve rzame laar (e n hande laar) he e ft zijn ke nnis e ve ne e ns kun-

ne n ve rrijke n do o r de  ve rnie uwde  c atalo g i  maar te ve ns he e ft o nze  de e lname  aan ve rsc hille nde  

te nto o nste llinge n waaro nde r : ‘ Grac ie us’ , de  te nto o nste lling  in Je tte , Ravissant, de  jaarlijks te rugke -

re nde  Cultuurbe urs e n dit jaar e ve ne e ns o nze  de e lname  aan de  e rfgo e ddag ,  info rmatie  o pge le -

ve rd aan o nze  ve re nig ing . To c h wo rdt o nze  zo e kto c ht ie de r jaar mo e ilijke r e n mo e ilijke r.   

In de  be ide  c atalo g i (o ve r sie rke ramie k we l te  ve rstaan) we rd re e ds uitge bre id we e rge ge ve n we lke  

stukke n ‘ e c ht’  van Hasse ltse  afko mst zijn. Onde rtusse n we rde n e r he e l wat nie uwe  o ntde kkinge n ge -

daan de we lke  o nze  c atalo g i kunne n aanvulle n. Me t dit artike l wille n we  dan o o k e e n aanvulling  

van de  lijst ‘ g e ïde ntific e e rde  stukke n’  we e rge ve n.  He t is zo  dat e r no g  e e n aantal stukke n o ntbre -

ke n maar alle  be e tje s he lpe n. Ne e m he t van mij aan dat e r ze e r inte re ssante  o ntde kkinge n we rde n 

ge daan do o r ve rsc hille nde  le de n van o nze  ve re nig ing . Zo  zie  je  maar : wie  zo e kt die  vindt... no g  

ste e ds ! Jullie  zulle n we l be grijpe n dat wij nie t ie de r stuk me t fo to  ko nde n we e rge ve n maar to c h 

he bbe n we  e nke le  spe c ialle ke s o p fo to  g e ze t. We  gaan e r alvast vanuit dat ie de r van o ns o ve r alle  

c atalo g i be sc hikt e n ze lf he t ve rge lijk kan make n.  

Enkele markante vondsten:  
     

 
  

 

 

Ee n wo o rdje  uitle g  b ij de ze  tabe l: 

In de  c atalo g us van 1982 vinde n we  31 mo de lnumme rs van sie rstukke n te rug , In de  c atalo g us van Grac ie us 

zitte n no gmaals 91 b ijko me nde  mo de lnumme rs. Bij de  te nto o nste lling  we rd e e n se le c tie  g e maakt van de  g e -

ke nde  stukke n. Er ware n dus no g  sie rstukke n be ke nd maar nie t we e rho ude n e n we rde n dus o o k nie t in de  c a-

talo gus o pge no me n. Same n me t de  nie uwe  vo ndste n kunne n we  e r dus no g  70 numme rs b ijvo e ge n 

We  ke nne n dus nu 192 mo de lnumme rs in de  sie rstukke n. Dit o ve rzic ht ho udt alle e n re ke ning  me t wat o p dit  

o g e nblik in he t arc hie f be ke nd is. Daar mo e te n we  no g  e e n aantal o nge numme rde  mo de lle n b ijte lle n.  

Ho pe lijk kunne n we  o o k b inne n ze e r ko rte  te rmijn no g  e e n aantal c o lle c tie s arc hive re n waarin missc hie n no g  

e e n aantal o nge ke nde  stukke n bo ve n wate r zulle n ko me n. 

Oo k inte re ssant o m o p te  me rke n is he t fe it dat we  so ms no gal e e ns e e n pro b le e m he bbe n o m de  c ijfe rs “3” 

e n “5” uit e lkaar te  ho ude n. Dat is de  re de n waaro m u so ms 2 numme rs zie t staan. 

No g  e e n uitzo nde ring  is he t mo de lnumme r 508. He t be tre ft hie r e e n se rie  van ve rsc hille nde  stukke n die  b ij e l-

kaar ho re n. Hie r we rd g e e n o pe e nvo lge nd numme r aan ge ge ve n maar e lk stuk kre e g  e e n le tte r als re fe re n-

tie , je  krijg t dus e e n se rie  508A, 508B e nz. Dit ko mt o o k no g  vo o r b ij de  vaas e n c o upe  315 e n 315 B 

Roald Vliegen 

Archivaris 

“Wie zoekt die vindt” …………. en er werd heel wat bijgevonden Catalogus 1982 
Gracieus Sinds Gracieus 

19 3 272 445 4 228 632 

41 8 273 447 5 259 633 

43 10 275 454 9 270 634 

50 25 276 459 11 274 668 

55 28 277 460 15 278 676 

103 29 284 461 21 282 682 

156 32 285 462 23 283  

160 38 287 473 26 291  

203 39 293 474 77 300  

223 66 294 486 78 305  

276 100 301 488 79 311   

279 137 302 490 86 313   

286 141 303 491 90 314   

307 143 315 506 91 317   

308 154 316 508 105 332   

309 161 318 516 114 366   

310 162 319 517 117 367   

315 163 320 565 130 377   

321 170 324 580 139 384   

346 171 325 628 144 389   

348 176 327 629 148 400   

444 177 329 635 153 406   

474 217 335 658 155 428   

490 222 338 664 164 429   

499 253 339 666 166 473/475   

511 254 347 670 168 489   

566 255 357 682 172 496   

566 256 378  184 500   

581 263 382/385  191 501   

581 265 422  194 513   

624 267 436   211 551   

 271 437   220 627   

       

31 32 32 27 32 32 6 

       

  91   70  

Nr 9 

Nr 11 Nr 15 (B) 
Nr 91 Nr 139 

Nr 168 

Nr 164 

Nr 211 

Nr 270 

Nr 311 Nr 313 Nr 489 

Nr 291 

Nr 305 Nr 274 


