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Sinds het ontstaan van de vereni-

ging werd er gespeculeerd of er  
ooit stukken nagemaakt zouden 
worden. Met het groeiend aantal 
verzamelaars en de stijgende 
vraag werd de kans dan ook reë-
ler. Eind vorig jaar doken de eerste 
namaak bitterkruiken in hun typi-
sche groene kleur op en begin 

2010, waarschijnlijk met de zeven-
jaarlijkse feesten in het vooruitzicht,  
worden ook namaak porseleinen 
Virga Jesse beeldjes aangeboden. 
Al bij al te verwachten dus maar 
het geeft toch een wrang gevoel 
nu ze er eenmaal zijn. Niet alleen 
worden een aantal mensen be-
drogen  want  men  verkoopt  ze  
voor echt maar het is ook een 
kwestie van pure geldklopperij. 

Wachten tot een bepaald pro-
duct gegeerd wordt en er daarna 
zo veel mogelijk geld uit slaan 
door ze na te maken en aan dum-
ping prijzen op de markt te gooi-
en… bedenkelijk!  
Wat heb je er tenslotte aan om de 
markt te manipuleren en het ver-
trouwen van kopers te bescha-
men. Met erfgoed speel je toch 
niet!  
We vragen ons af wie zich hiermee 

inlaat. Het moet in elk geval ie-
mand zijn die goed op de hoogte 
is van de waarde en de lokale 
vraag naar deze objecten. Daar-
enboven speelt men het slim want 
ze  worden  zelden  of  nooit  in  Has-
selt zelf aangeboden maar op vei-
lingen en rommelmarkten over het 
ganse land. Het bestuur vroeg dan 
ook de secretaris om dit op de erf-
goedraad  aan  te  kaarten  en  we  

kregen de raad mee om eerst en 
vooral de juridische aspecten te 
bekijken, meer bepaald de wetge-
ving op het auteursrecht en het 
intellectuele eigendomsrecht om 
daarna eventueel  verdere stap-
pen te ondernemen.   
Laat u dus niet vangen, een ge-
waarschuwd lid is er 2 waard! 
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Beste leden,Beste leden,  

  

Het is nu officieel, de Chine-Het is nu officieel, de Chine-

zen hebben de Hasseltse zen hebben de Hasseltse 

keramiek en porselein ont-keramiek en porselein ont-

dekt. In normale omstandig-dekt. In normale omstandig-

heden zou je dit als heugelijk heden zou je dit als heugelijk 

nieuws moeten beschouwen nieuws moeten beschouwen 

want welke erfgoedvereni-want welke erfgoedvereni-

ging zou zich niet verheugen ging zou zich niet verheugen 

in een brede interesse. Het in een brede interesse. Het 

wordt een ander verhaal als deze wordt een ander verhaal als deze 

interesse het gevolg is van plat-interesse het gevolg is van plat-

te commercie. We openen dan te commercie. We openen dan 

ook  met  een  artikel  over  de  re-ook  met  een  artikel  over  de  re-

cente ontdekkingen in dit ver-cente ontdekkingen in dit ver-

band.band.  

Verder brengen we weer een Verder brengen we weer een 

verhaal van hoe een van onze le-verhaal van hoe een van onze le-

den de microbe te pakken kreeg. den de microbe te pakken kreeg. 

Dit keer valt de eer te beurt aan Dit keer valt de eer te beurt aan 

één van de meest succesvolle één van de meest succesvolle 

verzamelaars in ons midden na-verzamelaars in ons midden na-

melijk Guido Duts.melijk Guido Duts.  

Voor sommige onder ons was de Voor sommige onder ons was de 

voorbereiding van de Magnifique voorbereiding van de Magnifique 

tentoonstelling de aanleiding om tentoonstelling de aanleiding om 

extra informatie in te winnen extra informatie in te winnen 

rond sommige opdrachtgevers. rond sommige opdrachtgevers. 

Op  blz.  3  tonen  we  één  van  de  Op  blz.  3  tonen  we  één  van  de  

vondsten die het gebruik van de vondsten die het gebruik van de 

Poncelet potten mooi illustreert.Poncelet potten mooi illustreert.  

Naar goede gewoonte tonen we Naar goede gewoonte tonen we 

tenslotte nog een recente tenslotte nog een recente 

vondst en blikken we even vooruit vondst en blikken we even vooruit 

naar een vrij drukke najaarsacti-naar een vrij drukke najaarsacti-

viteiten kalender die start met viteiten kalender die start met 

de Cultuurbeurs van begin sep-de Cultuurbeurs van begin sep-

tember.    tember.      

  

Veel leesplezier Veel leesplezier   

  

Het bestuur,Het bestuur,  

C
O

L
O

F
O

N
C

O
L
O

F
O

N
  

V
O

O
R

W
O

O
R

D
V
O

O
R

W
O

O
R

D
  

NNieuwsbriefieuwsbrief  
Nr.24, augustus 2010Nr.24, augustus 2010  

Gevonden!Gevonden!  

Vogels als decoratief element op Hasseltse Keramiek komen uiterst zelden 

voor. Tot op heden kenden we eigenlijk alleen de waterput en een stel  
kleine potjes die ons ooit getoond werden op de Cultuurbeurs. Als er dan 
eens een ander Hasselts stuk boven water komt waar dit soort versiering 
op  voorkomt  tonen  we  dat  dan  ook  graag.   In  deze  context  is  het  ook  
leuk om wat dieper op het waarom in te gaan. Vogels  werden in de Art  
Nouveau periode steevast gebruikt om te decoreren. De pauw is als  
icoon van deze stijlperiode zeer bekend. Afbeeldingen van gewone vo-
gels werden eerder gebruikt om  liefde en verbondenheid te symboliseren 

hetgeen hier leuk geïllustreerd wordt  met de moedervogel links en haar 
kleintjes op een tak centraal tussen de rozen.  Het model 15 B is reeds be-
kend en is eigenlijk het kleinere broertje van model 315 B. Tot op heden 
werd het alleen als gedecoreerd model teruggevonden.   
Dit exemplaar weerstond tevens zeer goed de tand des tijds. De decora-
tie is op de gebroken vogelbek na gaaf. Door het uniek decoratief karak-
ter vormt het een mooie aanvulling van Ronny’s collectie.  

KENMERKEN: 

 

Staander 
 

Maten:  H: 18 B: 40 D: 26 cm 
     
Nummer:  15“B”  Ingekrast 
   
Andere:    “LV”ingekrast en 3 

  in zwart glazuur 
 
Kleuren:    azuur blauw   
 
Bodem:     geglazuurd 
 

Links en midden de namaak rechts het 

echte beeldje (groot model). Je kan ze 

makkelijk herkennen door een zeer fijne 

detaillering, een kaarsrechte sokkel en 

een ronde haast onleesbare stempel op 

de rug. 

Links een kruik gefotografeerd op de 

markt in Waterloo, rechts foto’s van een 

kruik aangeboden op het internet 

Dank zij de bereidwillige medewerking 

van Mr. Theo Slangen konden we een 

namaak exemplaar van dichterbij bekij-

ken en vergelijken. De foto’s tonen dui-

delijk de verschillen. Een dunnere wand 

en een andere giettuit. Een andere aan-

hechting zowel boven als onder van de 

hand greep waarbij onderaan de lobben 

praktisch symmetrisch en feller gegroefd 

zijn. Ze komen steeds voor in dezelfde 

kleur en hebben steevast een zweem 

van glazuur op de bodem. Ook daar 

veel meer detaillering in de belettering. 

Tenslotte verwijzen we naar de vlak ge-

polijste rand die ook kenmerkend is. Last 

but not least de maten wijken eveneens 

af, zowel in de hoogte als in doormeter 

blijkt de namaak beduidend kleiner. 

AGENDAAGENDA  

Het jaar na een “tentoonstellingsjaar” is door de band genomen steeds wat moeilijk als het op activiteiten 

aankomt. Naar slechte gewoonte gaat dan de geplande activiteitsgraat een stukje achteruit. We zoeken 
geen excuses maar een te grote last op een te klein aantal schouders is daar zeker niet vreemd aan. 
Het bestuur stak onlangs de koppen bijeen om te zien hoe we dit voor een stuk in de loop van het 2e semes-
ter wat kunnen goedmaken. Op voorstel van Ronny wordt er een extra activiteit ingelast waarbij de leden de 
kans geboden wordt om op een aangename manier bij te praten, stukken aan elkaar te tonen en te verko-
pen enz. Kortom er  is geen agenda en iedereen is welkom. De deur staat gedurende de hele tijd open dus je 
komt langs en je vertrekt wanneer je wil. Als deze formule een succes is dan kunnen we die eventueel in de 
loop van de volgende jaren herhalen. 
Deze activiteit is gepland voor 22 oktober aanstaande in het Cultureel centrum. U krijgt ten gepaste tijde nog 

een uitnodiging met wat meer informatie. 
 
De eerstvolgende agenda is de Cultuurbeurs waar we traditioneel aan deelnemen. 
Dit jaar staan we terug vooraan in de grote zaal, helemaal uiterst links op de marmeren tafel van de vestiaire. 
We hebben besloten om eens een thema aan onze deelname te koppelen. Gezien het belang van de Art 
Nouveau stijlperiode in het succes van de Hasseltse keramiekfabriek dachten we dat het eens interessant kon 
zijn om de diverse aspecten en de interpretatie die de Hasseltse modelleurs er aan gaven te illustreren. 
Het is dan ook niet de bedoeling om veel stukken te tonen maar om via een goede selectie en de nodige 
duiding dit verhaal te vertellen. 
De Cultuurbeurs gaat door op zaterdag  11 en zondag 12 augustus 2010. 

De opbouw gebeurd op vrijdag 10/9 tussen 17 en 20 u.  

We maken van deze gelegenheid gebruik om hierbij nogmaals een oproep te doen om het be-

stuur te versterken. Eenieder die zich geroepen voelt om actief aan het bestuur deel te nemen 

kan  zijn  kandidatuur  stellen.  Heb je  een  grote  of  kleine  collectie,  ben  je  reeds  jaren  lid  of  juist  
aangesloten, het maakt niet uit. Naar analogie met de politieke actualiteit gaat het niet om de 
postjes maar om het doel. Je stelt dus je kandidatuur als bestuurslid en niet voor één of andere 
functie. Aarzel dus niet en kom er eens over praten! 
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Magnifique!Magnifique!  

Voor  sommige verzamelaars  is het voorbereidend werk voor een tentoonstelling de aanleiding om bepaal-

de aspecten verder uit te diepen.  Toen ik in 2007 tijdens de embryonale fase van de tentoonstelling rond pu-
blicitair keramiek  begon om een aantal dingen op een rijtje te zetten bleef de naam “Em Poncelet” hangen 
en voelde ik de noodzaak om hier meer over te weten te komen.  Met de huidige moderne technieken kan 
je al snel een groot volume informatie doorzoeken, opvragen en zelfs kopen. Zo ontstond een kleine collectie 
die een beeld gaf van de marketing avant la lettre die Mr. Poncelet gebruikte om zijn product internationaal 
te slijten. Er ontbrak echter één element  in mijn collectie namelijk een foto van de in Hasselt gemaakte vazen    
in hun natuurlijk habitat, dwz ofwel in een apotheek of in het kader van een beurs of iets dergelijk. 
Met enige trots toon ik dan ook hier  een postkaart die ik onlangs kon bemachtigen .  

Op deze kaart zie we de 
s t a n d  v a n  d e  
“Pharmacie Normale” uit  
Roubaix. Deze apotheek 
werd waarschijnlijk uitge-
baat door Em. Boyaval, 
depothouder van de 
Poncelet Pastilles. 
De stand werd opge-
bouwd op de internatio-
nale industrietentoonstel-

ling die van 4/3 tot 
22/12/1906 in Tourcoing 
gehouden werd.  
Op de foto zie  je voor-
aan links en rechts van 
de tafel een Poncelet 
vaas . Je kan duidelijk de 
druipglazuur onderschei-
den. Het merk werd niet 
alleen ondersteund door 
de vazen want centraal 
achteraan tegen de 

muur hangt de grote 
“Cheret” affiche. In de 
vitrinekast links achter-
aan zie je stapeltjes 
doosjes met de befaam-
de pastilles. 
Tot  onze  spijt  kan  je  uit  
de foto niet opmaken of 
de vazen al dan niet van 
het “Em” type zijn. Waar-
schijnlijk wel want Ponce-

let verkocht pas op 
17/09/1906 de licentie 
aan een Parijse inves-
teerder.  
De zoektocht gaat ver-
der  en  zo  kan  ik  jullie  
melden dat ik ook een 
depothouder in Londen 
op het spoor gekomen 
ben. Het zou dus niet 
verwonderlijk zijn moes-
ten we het Verenigd Ko-

ninkrijk bezoeken en een 
Ponceletvaas tegen het 
lijf lopen... 
 

P. Thijs 

Leden aan het woordLeden aan het woord  

De volgende in de rij is Guido. Ook al stond hij er reeds mee in de krant toch willen we hem hier aan het 

woord laten over hoe hij er aan begon.  
Hij vervoegde onze rangen in 2007 en sindsdien is hij en zijn echtgenote Catty uitgegroeid tot een van de 
meest gedreven en succesvolle verzamelaars van onze vere-
niging. Het spreekwoord zegt dat achter een succesvol man 
er gewoonlijk een sterke vrouw staat en we mogen er van 
uitgaan dat deze zegswijze hier zeker van toepassing is. 
We wensen hen dan ook veel succes in de toekomst en ho-
pen dat zij hun mooie collectie nog stevig kunnen uitbreiden. 

  

Hasseltse Jenever 

 

Ziehier mijn verhaal hoe het allemaal begon. 

Midden jaren 90 kreeg ik opeens een zee van vrije 
tijd  na het stoppen met voetballen. 
Omdat ik altijd gefascineerd ben geweest door het ver-
leden leek mij rommelmarkten bezoeken een leuke 
vrijetijdsbesteding. 

Tijdens één van deze bezoeken kocht ik enkele prachti-
ge jeneverglazen van de stokerij Severy uit Hasselt. 
Na deze aankoop is de verslaving voor het Hasselts ver-
leden begonnen. In het begin concentreerde ik me  
voornamelijk op Hasseltse jeneverattributen. Mijn groei-

ende collectie trok de aandacht van mijn schoonou-
ders en het zijn zij die  ons enkele oranje bitterkruiken en 
een jeneverschotel schonken. Dat zijn de stukken ge-
worden die ons op het spoor brachten van de Hasselt-
se keramiek. Daar ik ook altijd een voorliefde heb ge-

had voor de Art-Nouveau periode sloeg ik hier eigenlijk 
2 vliegen in één klap. 
Met de jaren werd de verslaving groter en groter met 
als gevolg dat we vroeger en vroeger opstaan en ver-
der en verder op rommelmarktbezoek gaan. De vol-

doening na het vinden van een prachtexemplaar Has-
selts keramiek is de drijfveer om de wekelijkse ochtend-
lijke uitstappen vol te houden. Om zo vele uren van huis 
te zijn (vooral nachtelijke uren) moet je ook een begrip-
volle partner hebben (dank u Catty). Ook leer je vele 

mensen kennen uit alle lagen van de bevolking  
Ik hoop dit nog vele jaren te mogen doen en ook  de collega verzamelaars wens ik nog vele mooie 
stukken toe,  
 

groeten guido. 

 

Naar jaarlijkse gewoonte ruimen we wat plaats in 

voor  onze  sponsor.  Graag  willen  we  hem  danken  
voor zijn gulle gift en het gastvrij  onthaal dat het be-
stuur steeds mag genieten. We bevelen jullie hem 
dan ook graag aan, wensen hem alle succes toe en 
hopen nog vele jaren van zijn steun te mogen genie-
ten. 
Het Bestuur  

 

THE CENTURY 


