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Het doet je wel wat als je een brief in 

de bus krijgt met vooraan de afzender 
“Paleis te Brussel”. In de brief kregen 
we dankbetuigingen van Mvr. Martine 
Vermeire voor al de nuttige informatie 
die we haar bezorgden en die,  zo ver-
zekerde  zij  ons,  bij  haar  verdere  op-
zoekwerk zeker van pas zal komen. En-
kele dagen eerder  had ze ons via mail 

laten weten dat vaas 446 wel degelijk 
teruggevonden werd en ze stuurde ons 
een inventarisdocument met daarin de 
hier naast getoonde foto.  Het was het 
sluitstuk van een  prettige samenwer-
king met het oog op de identificatie 
van wat ons in eerste instantie een on-
bekend modelnummer bleek…  We 
hadden echter onze modellijst nog niet 
aangevuld met de stukken uit Kortrijk, 
verworven door het Stadsmus, waar-

door we dachten dat dit nummer ons 
onbekend was. Eind goed al goed, we 
weten nu dat koning Leopold II ook 
een  voorliefde  had  voor  dit  soort  van  
“groteske” vazen. De vaas uit Kortrijk 
heeft  er  nu een broertje bij.  Beiden zijn een mooi voorbeeld van hoe 
de Hasseltse fabriek  zijn stukken zowel monochroom als polychroom 
uitvoerde. 
 

Ook het artikel over de “Le Bios” flacons en potjes, leverde een inte-

ressante reactie op van Marc Hauglustaine. Hij liet ons weten dat hij 
ooit enkele potjes kocht waarbij één exemplaar op de rug een etiketje 
van de Hasseltse keramiekfabriek draagt. Dit is authentiek want we 
kennen het reeds van andere vazen waarop deze kleine etiketten met 
gelobde rand eveneens op voorkomen (zien NB 21). 
Met deze informatie kunnen we er van uit gaan dat de potjes en fla-
cons wel degelijk in Hasselt gemaakt werden.  
Marc stuurde ons eveneens een 
aantal foto’s van de potjes en fla-
cons  in verschillende maten die in 
zijn collectie zitten. Door plaatsge-
brek in deze 

n i eu wsb r i ef  
zullen we die 
in een vol-
gende uitga-
ve opnemen.  
 

P. Thijs 
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Gevonden!Gevonden!  

Een foldertje voor de verkoop van exclusieve woningen, 

meer is er niet nodig om de aandacht te trekken op een mo-
gelijk Hasseltse tegelrealisatie en vermits we op zondagoch-
tend toch niet speciaals om handen hadden reden we maar 
richting Lummen om eens te gaan kijken. Ter plaatse aange-
komen stelden we al snel vast dat het geen Hasseltse tegels 
waren die de gevel sierden. 
Niet getreurd echter want nu we toch vertrokken waren kon-
den we evengoed nog even doorrijden naar Zelem een klein 

dorpje dat enkele kilometers verder ligt en waar Betty op 
weg naar een familiebezoek, enkele tegelpaneeltjes op een oud schoolgebouw had gezien. Ter plaatse aan-
gekomen konden we snel vaststellen dat haar legendarische scherpe blik het bij het rechte eind had. Op de 
gevel prijkten vier paneeltjes waarvan er zeker 2 aan Hasselt toe te schrijven zijn. De andere 2 vertonen im-
mers een afwijkende techniek . Terug thuis nam ik snel contact met de dienst Cultuur van de gemeente Ha-
len, waar Zelem een deelgemeente van is, van wie ik prompt antwoord kreeg en die me doorverwees naar 
Karel Rymen, voorzitter van de heemkundige kring St Jansdal te Zelem van wie we de foto van de school in 
opbouw ontvingen en die heel wat informatie gaf waaronder de vermelding dat deze school in 1905 ge-
bouwd werd.  De foto’s hier onder geven een overzicht van deze interessante ontdekking.  

Een voorbeeld van de tegelrealisaties op de villa te Lummen 

Deze tegelpaneeltjes dragen duidelijk alle kenmerken van een Hasselts fabricaat waarbij de kleuren, het halfsteens verband en de tubeline techniek  in het 

oog springen.  De wapenschilden zijn ook een mooi voorbeeld van de specialisatie van de Majoliques de Hasselt in dit soort tegeldecors.    

Deze tegeldecors zijn niet echt representatief  

voor de Hasseltse productie. Wellicht betreft 

het hier een latere toevoeging of zijn ze van 

een andere fabrikant. Leuk detail; bij de res-

tauratie van het gebouw in 2005 deed men 

beroep op de Hasseltse Kunstacademie om de 

vervaagde opschriften te overschilderen.  

Foto: inventaris civiele lijst v/d koning 

Foto’s: Marc Hauglustaine 



Sinds  enkele jaren ligt een fragment van de gevelbekleding in Hasseltse keramiek van het Blankenbergs ho-

tel Leopold te wachten om losgemaakt te worden. Het bestuur wilde daar eens eindelijk werk van maken 

(belofte maakt schuld) en schreef dit in als activiteit in onze kalender van 2012.  In de loop van mei vroegen 

we aan al onze leden wie er eventueel geïnteresseerd was om mee te helpen. Samen trokken we op zater-

dag 17 juni naar het depot met het doel een evaluatie te maken van hoe we dit gingen aanpakken. Ter-

plaatse constateerden we echter dat de weergoden reeds hun werk gedaan hadden en dat een groot aan-

tal tegels vrij makkelijk loskwamen. We maakten dan ook van de gelegenheid gebruik om de losse tegels on-

middellijk te verwijderen en op te slaan. Voor de stukken die nog goed vast zaten was echter ander materiaal 

nodig dat we niet zo direct bij de hand hadden. We namen daarvoor contact op met het Stadsmus met de 

vraag om ons dit materiaal ter beschikking te stellen. Hieronder enkele foto’s van deze activiteit, voor het ver-

dere verloop verwijzen we naar een volgende uitgave 
R. Favoreel 
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Nader bekekenNader bekeken  

de zoektocht naar modelnummer 446 had eveneens tot gevolg dat Michel en ikzelf ons de vraag stelden in 

wiens opdracht de andere producten met Koninklijke allure dan wel mochten gemaakt zijn. Meer bepaald 

stelden we ons de vraag wie de mooie “Royal” op de plaquette uit de collectie van Michel dan wel mocht 

wezen. Tijdens ons lang telefoongesprek, opperden we beiden verschillende mogelijkheden maar we raakten 

er niet uit. ’s Anderendaags, een zaterdag en dus wat meer tijd, besloot ik om via het internet nog wat te zoe-

ken. Ik volgde daarbij een welbepaalde logica. Het betrof immers iemand van Koninklijke bloede en waar-

schijnlijk uit onze buurlanden die een koningshuis hebben. Eerst trachtte ik de kroon te identificeren (elk vor-

stenhuis heeft immers een welbepaald type kroon) maar bij gebrek aan details liep dat spoor al snel op niets 

uit. De 2e optie was om eens te gaan kijken wat er in de vorstenhuizen rond 1900 zoal gebeurd was. Voor het 

gemak nam ik dat van ons dichtste buurland, Nederland, eerst en al snel vond ik de troonsbestijging van ko-

ningin Wilhelmina in september 1898 als belangrijke gebeurtenis in die periode.  Daarna Googelde ik de 

naam van de koningin en na wat pagina’s afbeeldingen te hebben doorlopen stootte ik op de onderstaan-

de foto. Er was geen twijfel mogelijk, de foto is het exacte evenbeeld van de jonge vorstin op de plaquette 

en kwam uit een boekje met foto’s dat ter gelegenheid van haar nakende troonsbestijging in 1897 werd uit-

gegeven. Toen ik Michel het goede nieuws van deze ontdekking meldde, vertelde hij me dat de plaquette 

uit de gevel van een huis kwam dat in Luik in de jaren 90 van de vorige eeuw afgebroken werd. Rita en hij zelf 

hadden er trouwens heel wat tijd moeten insteken om de achterzijde die vol mortel hing mooi vrij te krijgen.  

Toch blijft een deel van het raadsel onopgelost. We weten nu wel dat het Koningin Wilhelmina is die in half 

reliëf afgebeeld wordt en dat de reden voor de productie van deze plaquette haar troonsbestijging was lijdt 

ook  geen twijfel.  Op de vragen wie  de opdracht  gaf  en in  welk  aantal  de plaquette   geproduceerd werd 

hebben we nog geen antwoord. Er is echter ook nog een andere hypothese mogelijk. Het is immers niet on-

denkbaar dat het hier om een unicum gaat dat eventueel speciaal gemaakt werd voor de wereldtentoon-

stelling van 1897 in Brussel waarbij men doormiddel van dit voorbeeld misschien een bestelling in de wacht 

trachtte te slepen met het oog op de troonsbestijging in het daaropvolgend jaar.  Wie zal het zeggen, feit is 

dat er op de achterzijde noch een modelnummer noch een “aantal” zoals op de “Albert plaquette” terug te 

vinden zijn. Wel zette men het fabrieksmonogram op de voorzijde en niet in schrift aan de achterzijde zoals op 

de “Albert” plaquette. Om verder inzicht te krijgen moet je dus in Nederland gaan zoeken of er eventueel 

ingemetselde Wilhelmina plaquettes te vinden zijn. Een eerste contact met het nationaal keramiek museum in 

Nederland gaf tot op heden geen resultaat. We boren weldra nog enkele andere mogelijke bronnen aan en 

zullen jullie via een volgende nieuwsbrief op de hoogte houden als dit resultaat mocht hebben. 
 

M. Broux & P.Thijs 
  

Boven: experten aan het werk, eerst evalueren en daarna voorzichtig loskappen, 
rechts: de verschillende paletten waren moeilijk toegankelijk. 
Onder: schuilen voor één van de vele plensbuien, midden: de bakken staan klaar 
om de losse tegels in op te bergen, rechts: zelfs de kleinste fragmenten werden zorg-
vuldig bij elkaar geraapt zodat ze bij de restauratie kunnen ingepast worden. 

AGENDAAGENDA  

¨ Daar de rest van de tegels van het gevelfragment van hotel Leopold dringend verwijderd dienen te wor-

den vervalt de geplande uitstap en wordt deze vervangen door een namiddag in het depot om dit werk 

uit te voeren. Verdere informatie volgt via mail.  ¨ Cultuurbeurs 8-9 september  

De gelijkenis is frappant, deze foto diende duidelijk voor het modelle-
ren van de plaquette, zelfs de details van de kleding en juwelen wer-
den hernomen. De kwaliteit van de plaquette verraad de hand van 
een geoefend kunstenaar, Damien? 

Activiteiten VerslagActiviteiten Verslag  


