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Als ik me niet vergis is het de eerste keer 

dat we niet alleen een naam maar ook een 
gezicht kunnen plakken op een modelleur 
die in de Hasseltse Keramiekfabriek actief 
was. Het was mv. Viviane Lemoine die me 
aansprak tijdens de vernissage van de ten-
toonstelling 10 jaar “verzamelaars Unie” van 
september 2011 en me vertelde dat zij en-
kele stukken keramiek bezat waaronder ze-

ker één dat in Hasselt gemaakt werd. Ze 
vertelde er ons ook bij dat een ver familielid 
er  nog had gewerkt  en  dat  hij  die  pot  had 
gemaakt. 
Normaliter  is  dat  voldoende  om  als  redac-
teur spoorslags op pad te gaan maar door 
omstandigheden kwam het er niet van… tot 
ik in augustus met schaamrood op de wan-
gen het kaartje met haar gegevens tussen 
mijn papieren herontdekte. Er werd vlug 
een afspraak gemaakt en de volgende za-

terdag mocht ik al bij haar gaan aanbellen 
om haar verhaal op te tekenen. 
We ontdekten er de hierboven afgebeelde 
cache-pot met modelnummer 41. Het be-
treft hier een zeer courant voorkomend stuk 
dat spijtig genoeg beschadigd raakte maar 
de zeldzaam gebruikte rode kleur  maakt er 
toch een vrij uniek stukje Hasseltse Keramiek 
van.  Zoals  gezegd  is  het  andere  deel  van  
het verhaal namelijk de ontdekking van de modelleur al zeker zo inte-
ressant. Hieronder drukken we de afbeeldingen van de documenten 
die we mochten inkijken af. De naam van de modelleur was Henricus 

Alphonsus Peters (°1874 - † 1921). 
Bedankt Viviane om deze informatie met ons te delen. 
 

P. Thijs 
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Gevonden!Gevonden!  

Zoals beloofd in de vorige nieuwsbrief geven we hierbij de foto van de “Le Bios” flacons en potjes die in de 

collectie van Marc Hauglustaine zitten. De maten variëren in hoogte van +/- 11 tot +/- 19cm voor de flacons 
en in doormeter van +/- 6 tot +/- 12 cm voor de potjes. 

Marc toont hier met zijn foto’s zowel de opstaande pot-

jes en flacons maar ook ook telkens de onderzijde 
waarbij we op het kleine potje rechts de zo kenmerken-

de ingekraste “X” kunnen zien. 

Uit deze serie kunnen we ook afleiden dat beide recipi-

ënten ook in mooie heldere kleuren werden gemaakt en 
niet alleen in beige en groen zoals velen onder ons eerst 

dachten. 

 

Foto’s M. Hauglustaine 

KENMERKEN 
 

Maten:      H: 8,5 D: 7,5 cm 
     
Nummer:  377 ? 
     
Andere:    geen 
 
Kleuren:    corpus buiten: 
licht groene transparante 
glazuur  
Bodem:     ongeglazuurd 
 

Scherf: wit 

Je moet niet alleen een portie geluk hebben om tussen een hoop klein grut juist dat potje op te vissen maar 

je moet ook oog hebben om het op te merken. Oefening baart kunst zegt het spreekwoord en de oefening 
die Guido wekelijks doet om verschillende rommelmarkten te bezoeken werpen hun vruchten af. 
Wij zijn uiteraard zeer tevreden dat hij dat doet en ons van zijn vondsten laat genieten.  Toch moeten we hier 
enig voorbehoud maken want vermits het eerste cijfer niet goed leesbaar is en de “3” een 2 blijkt te zijn zou 
dit geen nieuw modelnummer zijn. De vaas met nr 277 is immers reeds lang bekend. Op zoek dus naar een 2e 
exemplaar met een duidelijkere nummer! 

AgendaAgenda  

¨ Ledenvergadering 30 november 2012 ¨ Statutaire algemene ledenvergadering Cultureel Centrum Hasselt (datum te bevestigen 

 
Heb je een idee voor een activiteit, of wil je eens met enkele andere leden samen een interessante tentoon-
stelling bezoeken of wil je eens gewoon samen komen om over onze keramiek  of om gewoon eens bij te pra-
ten, neem dan contact op met het secretariaat. We maken er zeker werk van! 

De modelleurinitialen zijn niet erg 

duidelijk maar je kan er inderdaad 
een “P “en een “a” in herkennen 

Boven: Portret van 

H.A. Peters ge-
maakt door A. 

Blanckaert. 

Rechts: de beken-

de foto van het 
personeel van de 

keramiekfabriek uit 

het familiearchief 

waar Henri  Peters 
ook zou tussen 

staan 



Op de webplek van de kunsthandelaar is in augustus 2012 een set van drie dergelijke cache-pots in het aan-
bod  opgenomen.  De  hierbij  opgegeven  maten  zijn  Ø  22  H  25  en  Ø  27,3  H  31,7  cm  (http://
w w w . s e ce ss i o n s . c o m/ G u s t a v e - S e r r u r i e r - B o v y - T h r e e - c a c h e - p o t - D e s k t o p De f a u l t . a s p x ?
tabid=6&tabindex=5&objectid=162495&categoryid=5822&mediaid=275819). Vermoedelijk zijn deze laatste 

afmetingen de correcte en werden hoogte en diameter in de studie van 2008 omgewisseld. 
 

Uit dit alles kunnen we opmaken dat dit specifieke ontwerp minimaal in drie verschillende formaten werd uit-
gevoerd. Geen van al deze bronnen leert ons echter iets over de herkomst van de cilindrische keramische 
potten die als inzet werden gebruikt en bij alle ons bekende exemplaren zijn voorzien van een prachtig genu-
anceerd loopglazuur in blauwtinten die mooi contrasteren met het geel- en roodkoper en mahoniehout 

waaruit de structuur is opgebouwd. Het was dan ook lang gissen naar de exacte herkomst van deze recipiën-
ten. 
 

Een toevallige vondst in een veilingcatalogus van het in Parijs gevestigde huis Millon & Associés, gehouden op 
maandag 10 december 2007, levert ons eindelijk een ondubbelzinnige identificatie op. Bij het lotnummer 363 
kunnen we immers volgende beschrijving terugvinden: “Porte-vase en acajou à quatre jambages et un pla-
teau bas d’entretoise. Double cerclage ajouré en laiton à partie haute et entretoise. Vase amovible en céra-
mique de forme tubulaire à couverte émaillée bleu foncé, bleu clair et jaune vert. 
Signé sous la base du cachet en creux Céramiques décoratives – HASSELT (Eclats à la base) Porte vase: H 32 
cm, D 26,5 cm Vase: H 22 cm, D 20 cm.”  
Daarmee is nu ook zekerheid verkregen over het feit dat Serrurier-Bovy voor de inzetelementen gebruikt voor 
zijn objecten, beroep deed op de Hasseltse keramiekfabriek, en dit naast een bedrijf met naam als Val-Saint-
Lambert voor de inzetobjecten in glas. Een modelnummer is evenwel niet vermeld zodat het wachten is op 
een gelegenheid om één van de bestaande exemplaren grondig te kunnen onderzoeken. De cilindrische 
vorm van de keramische inzetten is echter bekend uit het modeloverzicht en onder meer terug te vinden bij 

de modelnummers 153 tot en met 156. 
 

Voor de verzamelaars nog dit: bij de veiling bij Millon was de opgegeven schattingsprijs in 2007 vastgelegd op 
4.000-6.000 €. Het object werd uiteindelijk verkocht voor niet minder dan 8.427 €. Het is daarmee wellicht één 

van de duurste Hasseltstukken die op de internationale kunstmarkt werden geveild. 
 

Nu de samenwerking tussen Serrurier-Bovy en de Hasseltse keramiekfabriek gedocumenteerd is, kunnen we 
op zoek naar eventuele andere voorwerpen die via de winkels  van Serrurier  & Cie verspreid zouden zijn.  Dit  

kan gebeuren op basis van het door het Centre Serrurier-Bovy asbl samengebrachte beeldmateriaal over de 
winkelinterieurs waaronder een prentkaartenreeks uit 1913. Daar zijn immers diverse keramische objecten te 
herkennen waarvan sommige mogelijk in Hasselt werden vervaardigd. 
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Gustave Serrurier-Bovy en de Manufacture de Céramiques Décoratives de Hasselt. 
 

Mario Baeck 
 

Wie enigszins vertrouwd is met het oeuvre van de Luikse architect, interieurvormgever en designer Gustave 
Serrurier-Bovy (1858-1910) weet dat hij zeer geregeld kunstaardewerk van de avant-garde keramisten Alfred 
William Finch, Arthur Craco en Omer Coppens als sierende elementen los in zijn vroege interieurs opstelde.  

Serrurier integreerde echter ook keramische elementen in onderdelen van eigen productie. Zo zijn van hem 
vanuit de diverse studies over zijn werk en via tentoonstellingscatalogi enige meubels – waaronder een para-
plustaander - en schouwmantels bekend waarin tegels zijn verwerkt. Eigen onderzoek en navraag bij het Cen-
tre Serrurier-Bovy asbl maakte duidelijk dat het in de ons bekende gevallen gaat om standaardtegels uit het 
aanbod van Boch Frères uit La Louvière.  
Tenslotte verwerkte Serrurier, naast glas of koper, een enkele maal ook vormkeramiek in enkele sier- of ge-

bruiksobjecten. Dit is het ge-
val bij een ontwerp voor een 
cache-pot al dan niet gepre-
senteerd op een hoge staan-
der, zoals te zien op een serie 

postkaarten met beelden 
van de eigen winkel  van Ser-
rurier & Cie, Treurenberg, 
Brussel uit 1913. 
Van deze cache-pots zijn di-
verse exemplaren bekend. Zo 
werden twee ongesigneerde 
exemplaren – in twee ver-
schillende maten, met name 
Ø 17 H 20 en Ø 22 H 25 cm - 
getoond in de baanbreken-
de tentoonstelling Art Nou-

veau België die in 1980-1981 
in het kader van Europalia in 
het Paleis voor Schone Kun-
sten te Brussel werd gehou-
den. Beide objecten werden 
in de begeleidende catalo-

gus beschreven als geproduceerd rond 
1900-1904 en als zijnde ongesigneerd (p. 
401, catalogusnummer 637 - verzame-
ling Marc Hotermans Brussel). 
Hetzelfde model is ook opgenomen in 

de studie Serrurier-Bovy. A Visionary De-

signer 1858-1910 door Francoise Bigot 

du Mesnil du Buisson & Etienne du Mesnil 

du Buisson, in 2008 verschenen ter be-

geleiding van de grote overzichtsten-

toonstelling in Luik. 

Daar worden twee exemplaren uit een 

privécollectie vermeld die via de ge-

specialiseerde Brusselse kunsthandelaar 

Yves Macaux op de kunstmarkt werden 

aangeboden. Als ontstaansdatum 

wordt hier 1904 opgegeven. Ook hier 

worden twee verschillende maten op-

gegeven, met name Ø 25 H 22 en Ø 32 

H 28 cm (p. 212, figuur 276).  

De uitvergroting van de cache-pot met 
varen op de staander bevestigd het 
verhaal van Mario. Niet alleen de vorm 
maar ook de duidelijke verticale lijnen 
verwijzen naar een Hasselts fabricaat. 
Spijtig genoeg is de 
kwaliteit van de 
foto ontoereikend 
om meer detail te 
tonen maar ook het 
vaasje hier naast is 
ontegensprekelijk 
uit Hasselt afkom-
stig.  

De ontdekking van het samenwerkingsverband tussen één van de coryfeeën van de Belgische art-nouveau en de Hasseltse keramiekfa-
briek is weer een bewijs van de erkenning die zij in die tijd genoot en het bewijst eens temeer het belang van deze fabriek. 
Het bestuur feliciteert Mario met deze ontdekking en neemt zich dan ook voor om  snel de nodige contacten te leggen met het Centre 
Serrurier Bovy Asbl om o.a. de prentkaartenreeks verder te bestuderen die deze samenwerking nog beter kunnen illustreren. 


