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Het is al weer een 
paar jaar geleden dat 
we deze rubriek in onze nieuwsbrief konden opvoeren. Nu we sinds 
kort opnieuw gestart zijn met de werkgroep rond publicitair kera-
miek geven we u langs deze weg even mee waar we mee bezig 
zijn… 
Het bestuur besloot omwille van enerzijds praktische redenen en 
anderzijds de natuurlijke betrokkenheid om een samenwerking 
voor dit project op te zetten met het Nationaal Jenever Museum. 
Na een eerste contact via mail keken we dan ook met hoge ver-
wachtingen uit naar een eerste ontmoeting met de coördinator 
van dit museum. 
We waren dan ook blij verrast toen hij ons kenbaar maakte dat dit 
initiatief zijn volledige goedkeuring en medewerking kreeg. Hij 
moest dit nog wel even doorpraten met het bestuur maar ook 
daar werd het met veel enthousiasme onthaald.  
Voorlopig werd de tentoonstelling ingepland voor het 2e semester 
2009. Dit geeft ons ruim voldoende tijd om het nodige studiewerk 
te doen en een mooie publicatie voor te bereiden. 
In tussentijd werd er een werkschema opgesteld. Ook werd er een 
afspraak gemaakt om een eerste werkvergadering in de loop van 
augustus te organiseren.  
Wij zullen u regelmatig in onze nieuwsbrief op de hoogte blijven 
houden van het verloop van dit project. 

Redactie, samenstelling en lay-out: Patrick Thijs. Uitgave van de v.z.w. Verzamelaars Unie Hasselts Keramiek © 16 - 2007, niets uit deze uitgave 
mag gekopieerd worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur of een gevolmachtigde van de v.z.w. VUHK.                    P: 4/4 

VoorwoordVoorwoord  
 
Beste leden,Beste leden,Beste leden,   
   
Zeg niet gauw….’t is een opge-Zeg niet gauw….’t is een opge-Zeg niet gauw….’t is een opge-
legde nummer dus dan kan het legde nummer dus dan kan het legde nummer dus dan kan het 
geen Hasseltse vaas zijn... geen Hasseltse vaas zijn... geen Hasseltse vaas zijn...    
In het verleden kwamen er al In het verleden kwamen er al In het verleden kwamen er al 
eens stukken boven water met eens stukken boven water met eens stukken boven water met 
een opgelegd nummer. Gelukkig een opgelegd nummer. Gelukkig een opgelegd nummer. Gelukkig 
konden we die telkens vergelij-konden we die telkens vergelij-konden we die telkens vergelij-
ken met een stuk dat een inge-ken met een stuk dat een inge-ken met een stuk dat een inge-
drukt nummer had en zo de her-drukt nummer had en zo de her-drukt nummer had en zo de her-
komst linken aan de Hasseltse fa-komst linken aan de Hasseltse fa-komst linken aan de Hasseltse fa-
briek. Recente vondsten leren ons briek. Recente vondsten leren ons briek. Recente vondsten leren ons 
dat wij ook deze herkennings me-dat wij ook deze herkennings me-dat wij ook deze herkennings me-
thode moeten bijspijkeren.thode moeten bijspijkeren.thode moeten bijspijkeren.   
In de vorige nieuwsbrief lieten we In de vorige nieuwsbrief lieten we In de vorige nieuwsbrief lieten we 
immers een vaas zien, een duide-immers een vaas zien, een duide-immers een vaas zien, een duide-
lijk Hasselts fabrikaat met een op-lijk Hasselts fabrikaat met een op-lijk Hasselts fabrikaat met een op-
gelegde nummer waarvoor er gelegde nummer waarvoor er gelegde nummer waarvoor er 
geen tegenhanger met ingedrukt geen tegenhanger met ingedrukt geen tegenhanger met ingedrukt 
nummer gekend is.nummer gekend is.nummer gekend is.   
De vragen rond de ingedrukte, De vragen rond de ingedrukte, De vragen rond de ingedrukte, 
gekraste en opgelegde numme-gekraste en opgelegde numme-gekraste en opgelegde numme-
ringtechnieken zullen zeker aan ringtechnieken zullen zeker aan ringtechnieken zullen zeker aan 
bod komen in de ledenvergade-bod komen in de ledenvergade-bod komen in de ledenvergade-
ring die we rond dit thema plan-ring die we rond dit thema plan-ring die we rond dit thema plan-
nen in het najaar.nen in het najaar.nen in het najaar.   
Het 2e semester is intussentijd al 2 Het 2e semester is intussentijd al 2 Het 2e semester is intussentijd al 2 
maanden oud. We herinneren u maanden oud. We herinneren u maanden oud. We herinneren u 
er dan ook even aan dat wij het er dan ook even aan dat wij het er dan ook even aan dat wij het 
najaar aanvatten met onze aan-najaar aanvatten met onze aan-najaar aanvatten met onze aan-
wezigheid op de cultuurbeurs, die  wezigheid op de cultuurbeurs, die  wezigheid op de cultuurbeurs, die  
hopelijk weer even vruchtbaar zal hopelijk weer even vruchtbaar zal hopelijk weer even vruchtbaar zal 
zijn als vorig jaar en waarop wij u zijn als vorig jaar en waarop wij u zijn als vorig jaar en waarop wij u 
ook hopen te mogen begroeten.ook hopen te mogen begroeten.ook hopen te mogen begroeten.   
   
   
Voor het bestuur, Voor het bestuur, Voor het bestuur,    
Ronny Favoreel,Ronny Favoreel,Ronny Favoreel,   
BestuurderBestuurderBestuurder 
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KENMERKEN: 
 
Maten:  H = 10  cm 
  B =   9  cm 
   
Nummer: 344  ingestanst 
 
Andere:    geen  
Kleuren: groen met bruine 
  toetsen 
Bodem:  ongeglazuurd 
 
Scherf: wit 
 
 

Een nieuw lid die onze vereniging vervoegd heeft dikwijls enkele verassingen in petto. Zo verging 
het ook toen Frans Janssen en zijn echtgenote de vereniging vervoegde en ons inzage gaf in zijn 
collectie. Alhoewel Frans bekend staat als een groot tegelverzamelaar heeft hij toch ook enkele 
sierstukken in collectie.  
We zijn dan ook blij u hierbij dit vaasje te kunnen tonen.  Met zijn 10 cm hoogte en 9 cm. doormeter 
behoort het tot de kleinste Hasseltse keramiek stukken die bekend zijn. Het nr. 344 was ook onbe-
kend en betekent dus ook de reeks der onbekende nummers weer wat korter. 
Frans liet ons verstaan dat hij nog enkele leuke dingen in petto heeft en nodigde ons uit om ze te 
komen fotograferen. We zullen op deze uitnodiging met genoegen ingaan zodat we ook de ande-
re leden in de toekomst van zijn vondsten kunnen laten meegenieten. 
In afwachting feliciteren we hem al met deze vondst en wensen hem succes met de verdere uit-
breiding van zijn verzameling.   

Dat we een goede voorzitter hebben wisten we al maar dat 
hij speciaal een vliegtuig vroeger zou nemen om op tijd terug 
uit Spanje te zijn en ons te kunnen vervoegen bij deze gele-
genheid spant toch wel de kroon.  
We hadden onze hoop niet te hoog gesteld maar moeten 
toch bekennen dat één vaas (door de voorzitter zelf meege-
bracht) en één Franse vaas die ons door een bezoeker ge-
toond werd, toch wat magertjes uitviel. 
We hadden wel nog enkele contacten met bezoekers die wel 
keramiek in hun bezit hadden en die ons te gelegener tijd zou-
den contacteren. 
Gelukkig waren we in goed gezelschap van de experten zilver 
(Jo Rombouts) en kunstwerken algemeen (Jef Arras) die wel 
heel wat “klanten” over de vloer kregen. 
We hebben aandachtig meegeluisterd en zo hebben we van 
hun toch ook weer een aantal weetjes opgepikt. 
Op het vlak van communicatie hebben we dan wel weer de 
hoofdvogel afgeschoten. 
Toen rond 16 u. de cameraman van TVL binnenkwam en ons 
vroeg om een expertise te tonen op basis van de door  Willy 
meegebrachte vaas hebben we met plezier onze medewer-
king verleend. 
Zo werd in het TVL nieuws van 19 u in het kader van de repor-
tage rond erfgoeddag in Limburg, onze expertise uitgezonden. 
 
P.Thijs 

Bezocht: erfgoeddag 22/04/07 

WerkgroepenWerkgroepenWerkgroepen   

RECHTZETTING  
In een reactie op onze vorige nieuwsbrief, meer bepaald het arti-
kel over de randschriften bij de publiciteit van het huis Swarten-
brouckx en de facturen, doet medelid Mario Baeck ons terecht 
opmerken dat de vermelding van een aantal artikelen enerzijds en 
het tonen van een foto met daarop uitsluitend Hasselts keramiek 
impliceert dat alle opgegeven artikelen ook uit de Hasselts fabriek 
kwamen. Het is goed mogelijk en zelfs waarschijnlijk dat Swarten-
brouckx ook andere fabrieken vertegenwoordigde. 
Daarenboven moeten wij ons op de borst slaan wegens het niet 
vermelden van de bron. De Swartenbrouckx foto en bijschriften 
komen immers uit het persoonlijk archief van Mario Baeck.  
 
Verantwoordelijke  redactie, P. Thijs  

HEET VAN DE NAALD  
Met groot genoegen kunnen we u in première kenbaar maken dat 
ons initiatief om het funerair keramiek op het Oud Kerkhof te inven-
tariseren in zeer goede aarde viel. We werden door Schepen Pollet 
van Cultuur uitgenodigd voor een gesprek waarbij zij haar appreci-
atie voor ons initiatief betoonde en waarbij zij aankondigde dat er 
een uitgave aan gekoppeld zou worden waarbij ons werk als es-
sentieel onderdeel zou gebruikt worden. 
Meer nieuws + het verslag van de inventaris in de volgende editie. 
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Als we in ons archief graven en de foto’s van de reeds gekende stukken naast elkaar zien, springen de stuk-
ken die de uitdrukkelijke stijlkenmerken van deze periode dragen, dadelijk in het oog. 
In een eerste artikel aangaande de stijlkenmerken van de Hasseltse Keramiek wil ik graag de algemene in-
breng van de art nouveau periode (+/-1890-1910) aanhalen. 
De term Art Nouveau (België, en Frankrijk) betekent Nieuwe kunst zoals dit ook letterlijk in Nederland gebruikt 
wordt voor de aanduiding van deze stijlperiode, in Duitsland heet het dan weer Jugendstil.  
Deze nieuwe stijl vond zijn toepassing in zowel luxe goederen,  fraaie en in degelijke materialen uitgevoerde 
siervoorwerpen zoals onze Hasseltse vazen als in bouwmaterialen en zelfs eenvoudige gebruiksvoorwerpen die 
ook de gewone man zich kon permitteren. De siervoorwerpen die dikwijls op ambachtelijke wijze vervaardigd 
werden waren helaas dikwijls onbetaalbaar voor de gewone man en zijn ze eerder het product geworden 
voor de rijke burgerij. Vandaar dat onze Hasseltse stukken dikwijls in de rijkere steden terug te vinden zijn. 
Enkele typerende uitdrukkingsvormen van Art Nouveau zijn het gebruik van golvende lijnen, ook zweepslag of 
ook wel spaghettislag  genoemd, plant- en diermotieven en de afbeelding van het  slanke vrouwenlichaam. 
Deze kenmerken zijn duidelijk terug te vinden binnen het gamma van de ‘Manufacture de céramique de 
Hasselt’en hierna volgt dan ook een summiere bespreking van deze  3 thema’s: 
 

Het zweepslagmotief  
 
Kenmerkend voor de Belgische en Franse Art Nou-
veau is de zweepslag of de bewogen lijnen, een 
manier om emoties uit te drukken.  Het is dan ook 
een steeds wederkerend motief dat op verschillen-
de materialen gebruikt werd. Binnen de Hasseltse 
keramiek vinden we het zweepslagmotief  dan ook 
terug op de verschillende tegels en de tegelpanelen 
maar het werd ook gebruikt op  verschillende model-
len van vazen en cache-pots.  
 

Plant -en diermotieven 
 
Deze waren een zeer belangrijke 
uiting van de “terugkeer naar de 
natuur”. Verschillende reeksen te-
gels en tegelpanelen werden gede-
coreerd met gestileerde bloemmo-
tieven. Je vindt ze echter ook terug 
op de sierstukken, vooral de soms uitbundige versiering met opgelegde bloemen op de vazen maar ook de 
prachtige in tubeline uitgevoerde decoraties zijn hiervan goede illustraties. 
Het gebruik van diermotieven is ook zeer courant denk maar aan de panelen met de pauw als voorstelling en 
de talrijke vazen en cache-pots waarop vogels, slakken, krabben, slangen, reigers, vissen, … uitgebeeld zijn. 
 

De vrouw 
 
Het thema van de vrouw is zeer belangrijk in 
die periode. Een aantal grote kunstenaars 
uit die tijd zoals Mucha, Privat Livemont en 
Klimt hebben dit thema met succes ge-
bruikt. In de keramiek krijgt ze hoofdzakelijk 
een plaatsje in de sierkeramiek waar we de 
voorstelling terugvinden op rouwkransen (liggende vrouw), het inktstel (zittende vrouw), het toiletstel reeks 508 
(handvat van de waterkan), cache pot met liggende vrouw. 
Als we het globaal (tot nu toe bekend) aanbod bekijken vinden we nog andere zeer typerende kenmerken 
van deze stijlperiode. Het zijn echter de stukken met vormnummers rond de “500” die de meest uitgesproken 
kenmerken vertonen. 
 
Roald Vliegen 
archivaris  

Uit het archief: 
Zoals al bleek voor de “Draak” staander die in feite een vliegende leeuw 
is, leek het mij ook logisch dat de figuren op de alom gekende 
“drakenvaas” ook wel een mythologische achtergrond zouden kunnen 
hebben.  
Dank zij het internet moet je nu niet meer persé enkele uren slijten in een 
stoffige bibliotheek om de herkomst van deze wezens te onderzoeken. 
Maar hoe begin je er aan als je de naam van de wezens niet kunt inge-
ven als zoekterm. Als je mythologische figuren opgeeft vind je eveneens 
de term “fabeldieren” en dat opende een nieuwe piste waarbij niet al-
leen mythologische maar ook fantasiewezens aan bod komen. 
Al snel had ik enkele tientallen pagina’s bekeken en kreeg ik eindelijk na 
een uurtje zoekwerk de afbeelding van een fabeldier dat enige kenmer-
ken van de “draken” op onze vazen vertoonde.  
Het was de combinatie vrouw-vogel die bij mij een lichtje deed branden. 
Let wel de figuren op de vaas hebben slechts één vrouwelijk kenmerk nl. 
de vrij prominente borsten. 
De figuur die ik gevonden had bleek een Harpij te zijn. Dit zijn Grieks my-
thologische figuren (stormgeesten) waarvan de beschrijving luidt dat het 
mooie vrouwelijke vliegende wezens zijn. Later vond ik een meer passen-
de omschrijving nl “ Roofdier met het gezicht van een oude vrouw, het lijf 
van een gier met lange, kromme klauwen”. 
Wat mij echter bleef dwarszitten is de kop van onze “draken”. Dit zijn 
geen vrouwenhoofden dus mijn redenering wankelde… tot ik nog wat 
verder ging zoeken en ontdekte dat een Harpij ook een echte vogelsoort 
is die in Zuid Amerika voorkomt. Het is een vrij grote “gekuifde”  
adelaarsoort die met uitsterven bedreigd is. 
Kenmerkend voor deze vogel is zijn kuif die zoals te zien is op de foto hier-
naast  zeer vergelijkbaar is met de “kuif” op de koppen van onze draken. 
Je zal me zeggen ja de koppen ok maar zo’n vogel heeft ook een snavel 
en dat hebben de onze dan weer niet. Klopt maar zoals bij de vliegende 
leeuw zal ook hier weer de artistieke vrijheid zijn rol gespeeld hebben. 
Ook de vervaarlijke klauwen en poten zijn op de vaas niet te zien. De 
staart en de poten worden wel gesimuleerd.  
Een vergelijking met de vaas van Massier toont ons min of meer dezelfde 
figuren ook al is het “vrouwelijk” aspect minder prominent aanwezig. 
Ik maak me toch sterk dat de modelleurs van de Hasseltse vazen eigenlijk 
de twee betekenissen nl. vogel en mythologisch figuur kenden en deze 
gecombineerd hebben tot iets dat kenmerken van beiden heeft. 

Ondanks het feit dat het onderlichaam 
niet expliciet getoond wordt en we dus 
de vergelijking niet voor het geheel kun-
nen maken mogen we naar mijn gevoel 
toch deze vazen als Harpij - in plaats van 
drakenvazen gaan noemen. 
 
Nu we het er toch over hebben wisten 
jullie dat er eigenlijk 2 soorten harpijva-
zen zijn? Kijk eens naar de vleugels bij de 
ene (zie foto boven) staan ze “bol” en 
bij de andere (foto onderaan) zijn ze ge-
strekt. Ook aan de voet zijn er verschillen 
er zijn immers modellen met gesloten en 
met een open voet.  Even op letten als 
je overweegt om een extra exemplaar 
aan te schaffen.  
 
Patrick Thijs 
Secretaris 

Nader Bekeken!Nader Bekeken!Nader Bekeken!   

De gekuifde kop van een Zuidameri-
kaanse Harpij - arend. 

Detail van de 
H a s s e l t s e 
“Harpij” vaas, 
rechts de min-
der expliciete 
variant van 
Massier. 

Deze 17e eeuwse prent illustreert duide-
lijk de in de tekst opgegeven antieke 
beschrijving  

Een voorbeeld van een vaas met 
“platte” vleugels. 

Links een mooie combinatie van zwepslag randmotief en een bloem-
decoratie op een bloembakje nr.635. Midden een ingekrast 
zweepslagmotief op een kamerpot nr.508. Rechts, de rand van een 
bloembak nr. 506 met zweepslag vorm. 

Een aantal details van van bloem -en dierversieringen op diverse Hasseltse sierstukken. 

Op deze moderne afbeelding wordt 
naar analogie met onze Hasseltse 
vaas een harpij afgebeeld met staart-
pennen   


