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Het  logo  van  de  firma  Serrurier  uit  Luik  geeft  aan  

dat we een vervolg breien aan het verhaal van de 
ontdekking van de link met deze befaamde art 
nouveau architect en meubelontwerper, uit de vo-
rige nieuwsbrief. We gingen er immers van uit dat 
we met deze belangrijke ontdekking moesten uit-
pakken, het gebeurt immers niet elke dag dat we nieuws over het Has-
selts keramiek krijgen waarmee we het belang van deze fabriek nog 
eens in de verf kunnen zetten. Een voorstelling op de erfgoedraad 

leek ons dan ook de gepaste manier om hier een groter publiek over 
aan te spreken. De erfgoedcel pikte er onmiddellijk op in en vroeg de 
goedkeuring aan de auteur om dit verhaal op hun website te kunnen 
plaatsen waardoor het nu beschikbaar is voor het publiek.   
In dezelfde context herinnerde ik me ook dat ik ooit eens ergens zo 
een blauwe pot gezien had en was vast besloten de eigenaar terug 
te contacteren.  We vonden de man bereid om ons zijn kleinood te 
tonen en te laten fotograferen. Uit zijn verhaal bleek dat de pot via  
zijn grootvader in zijn bezit kwam. Hij had op “de céramique” gewerkt 
en moest er de ovens vullen en na het bakken weer leeghalen. Hij liep 
daarbij door de hitte een oorletsel op waardoor hij nagenoeg doof 

werd en tijdens de oorlog de sirenes van het bomalarm niet hoorde en 
dus tijdens het bombardement rustig bleef verder vissen aan het ka-
naal. 
De pot heeft geen modelnummer maar draagt het ingedrukt CDH 
monogram  in de bodem. Hij is een maatje kleiner dan deze vermeld 
in  het  artikel  van Mario  en  zou  dan ook  wel  eens  de derde (kleinste)  
maat kunnen zijn van een serie van 3. De Hasseltse fabriek maakte 
immers van succesrijke producten dikwijls 3 maten. De kleur is ook niet 
in overeenstemming met 
de blauw grijze druipglazuur 
op de potten die aan Serru-
rier geleverd werden die 

klaarblijkelijk om stilistische 
redenen voor slechts één 
kleurcombinatie koos. 
 

P. Thijs 
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Beste leden,Beste leden,  
  

Door de aanslepende win-Door de aanslepende win-

tertoestanden en het feit tertoestanden en het feit 

dat het maar geen lente wil dat het maar geen lente wil 

worden zou een mens doen worden zou een mens doen 

gaan twijfelen of er dit jaar gaan twijfelen of er dit jaar 

nog wel rommelmarkten en nog wel rommelmarkten en 

brocantes zullen ingericht brocantes zullen ingericht 

worden. De eerste die aangekon-worden. De eerste die aangekon-

digd werden rond Pasen zullen in digd werden rond Pasen zullen in 

elk geval nog last hebben van de-elk geval nog last hebben van de-

ze uitzonderlijke toestand. Enfin ze uitzonderlijke toestand. Enfin 

elk nadeel heeft zijn voordeel zo-elk nadeel heeft zijn voordeel zo-

als onze noorderburen zeggen, als onze noorderburen zeggen, 

slecht weer brengt minder volk slecht weer brengt minder volk 

op de been en geeft dus meer op de been en geeft dus meer 

kans om iets te vinden voor die-kans om iets te vinden voor die-

genen die het er toch op wagen. genen die het er toch op wagen. 

Er zijn echter ook nog zekerhe-Er zijn echter ook nog zekerhe-

den in het leven zo zal de lente, den in het leven zo zal de lente, 

ook al is ze dit jaar wat later, ook al is ze dit jaar wat later, 

vroeg of laat toch doorbreken en vroeg of laat toch doorbreken en 

dan zullen we weer vol goede dan zullen we weer vol goede 

moed onze zoektocht hervatten.       moed onze zoektocht hervatten.       

In afwachting van nieuwe vond-In afwachting van nieuwe vond-

sten hebben we in deze nieuws-sten hebben we in deze nieuws-

brief ook eens aandacht besteed brief ook eens aandacht besteed 

aan de objecten waarvan we aan de objecten waarvan we 

dachten dat ze in Hasselt ge-dachten dat ze in Hasselt ge-

maakt werden of waarvan som-maakt werden of waarvan som-

mige details niet correct bleken. mige details niet correct bleken. 

De essentie van onze samenwer-De essentie van onze samenwer-

king is immers informatie delen king is immers informatie delen 

en daar houden we ons aan!en daar houden we ons aan!  

Veel leesplezier,Veel leesplezier,    

Ronny FavoreelRonny Favoreel  
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GevondenGevonden  

Hetzelfde  geldt  ook  voor  de  vrij  grote  vaas  gekend  onder  nr  191.  

Sinds jaar en dag dachten we dat ze ook in Hasselt  geproduceerd 
werd gezien de uiterlijk kenmerken, voornamelijk de typerende 
druipglazuur en de scherf deden ons vermoeden dat we het bij het 
rechte eind hadden. Enkele maanden geleden ontdekte Roald 
echter een ander exemplaar ditmaal met een fabrieksstempel van 

“La Majoliques” uit 
Brussel. Hierdoor 
werd onmiddellijk 

duidelijk dat de vaas 
met modelnummer 
191 niet thuis hoort in 
de lijst van de geken-
de stukken en is dit 
nummer dus op-
nieuw onbekend... 

KENMERKEN 
 

Maten:      H: 21,7 D: 20 cm 
    
Nummer:  geen 

Andere:    Logo CDH 
 

Kleuren:    corpus buiten: 

blauw met witte grijze en 

groen toetsen  

Corpus binnen: idem  
 

Bodem:     ongeglazuurd 
 

Scherf: wit 

Als we fouten maken zeggen we het ook!   

In de vorige nieuwsbrief, nr 30, stelden we u dit potje voor met de vermoedelijke nr 377 
waarvan we dachten dat dit wel eens in Hasselt gemaakt was. 
Guido bracht het mee naar de ledenvergadering van november ll. en onderwierp het aan 
de  kritische blik van de aanwezige leden. Het merendeel onder hen vond dat dit potje 
toch niet echt aan de criteria van een Hasselts fabricaat voldeed.   
Het bestuur deelt ook deze mening en besloot om dit in de volgende nieuwsbrief te ver-
melden zodat dit ook “officieel” uit lijst der gevonden stukken verwijderd wordt.   

AgendaAgenda  

¨  Werkvergadering in het depot. Samenpuzzelen van de tegels van Hotel Leopold. 

 De datum en modaliteiten worden op een later tijdstip medegedeeld.  
 
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 gewoon eens bij te praten, neem dan contact op 
met het secretariaat. We maken er zeker werk van! 

Opgelet door gebruik van de groothoeklens is 

de proportie van de pot niet meer juist . 

Voor vaas “?8” is het lot minder dramatisch. U zal zich afvragen over welke vaas het gaat, dit nummer komt 

immers nog niet voor in de officiële lijst. Ze stond echter al jaren te pronken op de keukenkast van de voorzit-
ter maar omdat we niet uit de nummer wijs geraakten hebben we gewacht tot er een ander exemplaar bo-
ven water kwam. Een door Ronny recent aangekocht exemplaar toont duidelijk aan dat het modelnummer 
niet “F8” of iets dergelijks maar 87 is.  Zo kunnen we in deze reeks van correcties toch nog een nieuw nummer 
toevoegen aan de lijst van de bekende modelnummers. 

KENMERKEN 
 

Maten:      H: 33 D: 28 cm 
    
Nummer:  87 

Andere:    3 in zwart glazuur 
 

Kleuren:    corpus azuur 

          blauw 
 

Bodem:     ongeglazuurd 
 

Scherf: wit 

Links het azuurblauwe exemplaar van Willy met het onleesbaar nummer, rechts het 

exemplaar van Ronny met in de bodem  het duidelijk leesbaar modelnummer. 



Gevloerd en Betegeld (Miat Gent) 
 
We hadden al een tijdje gepland om naar Gent te trekken om deze tentoon-

stelling te gaan bekijken en door omstandigheden moesten we ons nog reppen 

om er nog voor de sluitingsdatum te passeren. We planden dus om op zaterdag 

2 maart te gaan en konden dan ook profiteren van het voorstel  van de bezie-

ler en initiator Mario Baeck om aan te sluiten bij een begeleid bezoek waarbij 

hijzelf  voor  tekst  en  uitleg  zou  zorgen.  Zo  trokken we dus  op zaterdag middag 

met een zestal leden naar Gent om daar rond 14 u aan de  haast 2 uur lange 

rondleiding deel te nemen.  We hebben er geen seconde spijt van gehad want 

niet alleen leende de hal van de oude textielfabriek waarin het Miat gevestigd is zich uitstekend voor deze 

tentoonstelling, ook de opbouw met ruime aandacht voor techniek, marketing en productie gekoppeld aan 

de deskundige uitleg van Mario, maakte er een boeiend geheel van. Voor de tegelliefhebbers onder ons was 

het overzicht van de tegelproductie van de voornaamste tegelproducenten de kans om de concurrenten 

van de Hasseltse fabriek wat beter te leren kennen en daardoor de producten die bij ons gemaakt werden 

nog beter naar waarde te schatten. De Hasseltse keramiekfabriek kreeg ruim aandacht en had als aantrek-

kingspool niet alleen het prachtige reclamepaneel van Frans Janssen maar ook de houten lambrisering met 

ingelegde monochroom groene Hasseltse tegeltjes was een heuse ontdekking. 

De kleine doch zeer overzichtelijk samengestelde publicatie van de hand van Mario Baeck bekroonde deze 

zeer interessante tentoonstelling en is een must in de boekenkast van elke tegelliefhebber.  

Voor diegenen die er niet konden bij zijn tonen we hier onder enkele sfeerbeelden die al bij al slechts frag-

menten zijn van een geslaagd en verrijkend tentoonstellingsbezoek. 
 

P. Thijs 
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InspiratiebronnenInspiratiebronnen  

Marie Brizard & Roger 
 

Dankzij een tip van Mario Baeck kunnen we u in dit kort artikel weer laten kennismaken met één van de inspi-

ratiebronnen waar de Hasseltse Keramiekfabriek zijn mosterd ging halen, ditmaal voor eigen huis want tot op 

heden kennen we dit ontwerp alleen van de reclameplaquette dat voor de fabriek gemaakt werd. 

De bron voor dit ontwerp is de Franse likeurstokerij “Marie Brizard & Roger”, gesticht in 1755 en tot op heden 

nog steeds actief.  

Het ontwerp van hun advertentie stelt een nachtelijk strandtafereel voor met volle maan en een kalme zee 

waarin de merknaam weerspiegeld wordt. Op de rotspartij rechts onder worden de productnamen weerge-

geven met bovenaan in een iets groter lettertype de Anisette die blijkbaar hun paradepaardje was.  

Deze advertentie werd veelvuldig gebruikt en kan in functie van de verschijning in diverse bladen gesitueerd 

worden in de periode rond 1910 –1913.  De Hasseltse plaquette is haast een exacte kopie van deze adverten-

tie. Door het weglaten van de maan wordt de voorstelling ondanks de sombere kleuren eerder een dagtafe-

reel. Waren het de contacten tussen de Hasseltse en buitenlandse distillateurs  of werd het ontwerp opgepikt 

door  het lezen van Franse tijdschriften waarin de firma Brizard veelvuldig adverteerde, het blijft een open 

vraag. Deze vondst geeft ons echter wel een beter idee van de periode waarin we de Hasseltse plaquette 

kunnen situeren. Waar men eerder dacht dat gezien het strakkere ontwerp en het bloklettertype dit ontwerp 

eerder  rond de jaren 20 van de 

vorige  eeuw te  situeren  was  kan 

men  er  nu  van  uitgaan  dat  dit  

mogelijk al 10 jaar eerder ge-

maakt werd. 
 

P. Thijs 

Boven: een aan de kwaliteit van het blad aan-

gepast ontwerp. 
Onder: een verticale versie waardoor beter kon 

ingespeeld worden op de beschikbare ruimte.  

Links boven: Mario geeft uitleg bij de productie van de Hasseltse fabriek.  

Links onder en midden de lambrisering met Hasseltse tegeltjes.  
Centrum: het Hasselts reclamepaneel en de kopieën van de tegelpanelen van P. 

Livemont. Foto’s Rita Briers en P. Thijs 

BezochtBezocht  


