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neen de redactie wil het niet over een ander boeg gooien en we 

hebben ook niet de ambitie om in de nieuwsbrief telkens een artikel te 

wijden aan de laatste mode. Maar als Hasselts keramiek als “prop” op 

de set van een fotoshoot opduikt willen we de gelegenheid niet laten 

voorbijgaan om dit te tonen. We vroegen en kregen dan ook het ak-

koord aan de redactie van “de standaard magazine”  om deze foto 

voor onze nieuwsbrief te gebruiken, waarvoor dank. 
 

R. Favoreel 
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In onze vorige nieuwsbrief In onze vorige nieuwsbrief 

bekloegen we ons over de bekloegen we ons over de 

aanslepende winter die ons aanslepende winter die ons 

bezoek aan markten en bro-bezoek aan markten en bro-

cantes parten speelde maar cantes parten speelde maar 

in tussentijd hebben we één in tussentijd hebben we één 

van de aangenaamste zo-van de aangenaamste zo-

mers uit het laatste decen-mers uit het laatste decen-

nium gehad en konden we volop nium gehad en konden we volop 

terug “markten gaan doen”. Toch terug “markten gaan doen”. Toch 

blijkt de oogst zeer mager. De blijkt de oogst zeer mager. De 

redactie kreeg geen enkele indi-redactie kreeg geen enkele indi-

catie van vondsten van onze le-catie van vondsten van onze le-

den en zodoende kunnen we er in den en zodoende kunnen we er in 

deze editie weinig aandacht aan deze editie weinig aandacht aan 

besteden. De zomer en het besteden. De zomer en het 

marktseizoen zijn nog niet ge-marktseizoen zijn nog niet ge-

daan  er vroeg of laat duikt nog daan  er vroeg of laat duikt nog 

wel  een  vondst  op  die  we   in  de  wel een vondst op die we  in de 

volgende uitgave kunnen tonenvolgende uitgave kunnen tonen    

Er zijn echter nog ander onder-Er zijn echter nog ander onder-

werpen die wat aandacht verdie-werpen die wat aandacht verdie-

nen en dus besloot de secretaris nen en dus besloot de secretaris 

een eerste poging te doen om de een eerste poging te doen om de 

vorm en de herkomst van stuk vorm en de herkomst van stuk 

Hasseltse keramiek eens van na-Hasseltse keramiek eens van na-

derbij  te  gaan  bekijken.  Het  is  derbij  te  gaan  bekijken.  Het  is  

een eerste aanzet en dit onder-een eerste aanzet en dit onder-

werp zal in de toekomst nog aan werp zal in de toekomst nog aan 

bod komen. Ook de inspiratie-bod komen. Ook de inspiratie-

bronnen blijven onder de aan-bronnen blijven onder de aan-

dacht en we beginnen ook  een dacht en we beginnen ook  een 

nieuw rubriekje “wist je dat…”nieuw rubriekje “wist je dat…”  

Veel leesplezier,Veel leesplezier,    

Willy LiesensWilly Liesens  
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GevondenGevonden  

Deze eerder zeldzame vaas dook onlangs 

op een veiling op en kon door de secretaris 

aangekocht worden. We tonen ze hier om-

wille van de vrij speciale kleuren van de 

bloemen n.l. “oud roze” en grijs! Voor zover 

bekend is dit de eerste keer dat we grijze 

bloemen op  een Hasseltse vaas zien.   

Wist je dat...Wist je dat...  

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

 Uit de in formatie die we van het stadsmus kregen blijkt dat de fragmenten eerst nog verder moeten 

 gekuist voor er kan gepuzzeld worden. Deze activiteit wordt dan ook voorlopig uitgesteld   ¨ Het bestuur stelde voor om samen naar Brussel te gaan op zaterdag 17/8 ll. De respons was echter zeer  

 laag waardoor ook deze activiteit moest afgevoerd worden. Het bestuur zal zich beraden over hoe we  

 sommige activiteiten aantrekkelijker kunnen maken 

Dit tegeltje dat je in verschillende 

Blankenbergse gevels kan terugvin-

den werd  in de catalogus Ravis-

sant opgenomen met de vermel-

ding dat deze verdeler  gevestigd 

was in Zeebrugge. Men ging er im-

mers van uit dat “bassin” verwees 

naar de haven.  Een tijdje geleden 

ontdekten  we  de  affiche  voor  de  

Nederlandse gist-en spiritusfabriek 

die ook in “Bruges Bassin” geves-

tigd was. Toevallig kwam dit ter 

sprake in het Belle epoque centrum 

tijdens de receptie ter gelegenheid 

van de opening van een tentoonstelling en vernamen we van 

Dirk Decoster dat hij daar gewerkt had en dat Bruges Bassin 

helemaal niet in Zeebrugge lag maar wel degelijk in Brugge 

zelf.  Met deze informatie konden we wat verder zoeken en 

vonden we zelfs een website waarop we het hele verhaal van 

de  bassin  konden  lezen.  In  het  kort  komt  het  er  op  neer  dat  

men  daar  waar  het  kanaal  Zeebrugge  -  Brugge  in  de  Brugse  

Vaart uitmondde een kom groef om de grotere zeeschepen  te 

kunnen ontvangen en ze rond de stad i.p.v. door de stad rich-

ting Gent te laten varen. Bruges Bassin wil dus niets anders zeg-

gen dan “de kom van Brugge” of wat de echte Hasselaren ook 

kennen als de “koem van’t kanaal” 
 

P. Thijs 

KENMERKEN 
 

Maten:      H: 47 D: 38 cm 
  B: 32  
    
Nummer:  329 
 
Andere:    6 in zwart glazuur 
  LJB ingestanst 
 

Kleuren:    corpus azuur 
          blauw, bloemen 
  Oud rose en grijs-
  blauw 
 

Bodem:     ongeglazuurd 
 

Scherf: wit / rose 

Eerst volgende activiteit:  
Zaterdag 26 oktober 2013 in ’t Stadsmus, lezing door Mario Baeck in 
het kader van “Brusselse sporen”. Thema: "Style Esthétique" - de bij-

drage van de Manufacture de Céramiques Décoratives de Hasselt tot 
de  architectuurvernieuwing in Brussel vanaf 1896".  

Activiteiten Activiteiten   



Zoals  aangekondigd  op  de  algemene  vergadering  van  maart  wil  het  bestuur  wat  meer  onderzoek  doen  

naar de verschillende vormen. Op vraag van Marc  diende er ook aandacht besteed te worden aan de ori-
gine (Aziatisch, Romeins, Grieks enz.) van de vorm. 
In dit kort artikel willen we een eerste aanzet geven en een aantal elementen op een rijtje zetten voor één 
van de simpelste vormen nl. de cache-pot model nr. 41. 
Uit de analyse van de verzamelingen blijkt dat dit veruit het meest voorkomend exemplaar is en het moet 
dan ook in een vrij grote oplage gemaakt geweest zijn. Van dit model bestaan er verschillende afgeleide 
modellen en dit zowel in grootte als in uitvoering, hier onder vindt je een overzicht in volgorde van modelnum-
mer.  

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Van het basismodel type 41 zijn er  dus een 12-tal  varianten bekend. Daarvan dragen er 5 hetzelfde model-
nummer “41” en  7 anderen dragen een ander modelnummer. Als je de toevoegingen (kragen en voetjes) 
wegdenkt bij de nummers 489 en 490 heb je dezelfde maten als het basismodel. De nummers 32, 270 en 488 
zijn groter of kleiner  maar hebben een vergelijkbare corpus en kunnen dus ook als afleiding van het basismo-

del beschouwd worden. 
  

Als we naar de oorsprong van de vorm gaan kijken is  een eerste bron 
de catalogi van de Massier keramisten. Vooral bij Clement Massier 
vinden we enkele modellen die een gelijkenis vertonen. De modelna-
men verwijzen dikwijls naar de oorsprong maar de namen Gaetano, 
Gandolfi en Liénard zijn eerder gekend als familienaam en met Oriën-
tal zijn we ook al niet veel wijzer. Alleen Pompeï verwijst naar een 

plaats. Als men naar vaatwerk uit een bepaalde periode of streek 
zoekt kan je wel een spoor vinden en zo ontdekte ik een oud Griekse 
“Lebes” pot die qua vorm zeer vergelijkbaar is. De lebes was oor-
spronkelijk een diepe kom met een afgeronde bodem in het oude 
Griekenland. Het moest worden ondersteund om recht te blijven 
staan. In de klassieke periode werd er een voet aan toegevoegd, en 
het werd meestal gebruikt als mengkom om voedsel in te bereiden. Men zou het woord misschien kunnen 
vertalen als ketel. Een metalen (bv. bronzen) lebes was soms de prijs bij panhelleense spelen. 
(bron: wikipedia).  

 

P. Thijs 
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InspiratiebronnenInspiratiebronnen  

wolfskop terrine (model nr. 139) 

 

In dit nummer zetten we onze zoektocht naar inspiratiebronnen verder. Door toeval kwam ik op het internet 

een foto tegen van  een wolfskop terrine die me op het eerste oog een  Hasselts exemplaar leek. Ik prees me 

gelukkig en greep naar de telefoon om de handelaar in Parijs op te bellen waar dit exemplaar te koop stond. 

Toen ik de omschrijving wat nauwkeuriger las en ook de prijs onder ogen kreeg was de drang om te bellen 

snel verdwenen. 

De terrine bleek van de hand te zijn van een Franse kunstenaar nl Edouard Borneville uit Gien en de vraagprijs  

was  toch wat te duur om hem als  vergelijkingsstuk aan te schaffen. 

De gelijkenis is dermate treffend dat je haast zou denken dat het een echt Hasselts stuk is maar helaas vol-

gens de omschrijving staat de signatuur van de kunstenaar in de bodem en dat kan alleen maar bij het ma-

ken gebeurd zijn.  Het stuk is tevens gedateerd (1872) en op een van de bladeren aan de voet staat de in-

scriptie “à de L.M” , waarschijnlijk een opdracht aan diegene voor wie het stuk gemaakt werd.  

De datering valt voor het ontstaan van de Hasseltse Keramiekfabriek en het kan dan ook niet anders of  de 

Hasseltse modelleurs vonden hun inspiratie in dit werk van Borneville en niet omgekeerd. 

Het Hasselts exemplaar is strakker en minder gedetailleerd, kijk maar naar de tandenrij in de bovenkaak die 

slechts een reeks witte blokjes zijn en die en het Franse exemplaar mooi gestileerd zijn. Ook de bovenste hoek-

tanden ontbreken maar de onderste zijn dan weer beduidend groter .  Opvallend is ook het verschil in de 

stand van de oren, bij het Borneville exemplaar staan ze mooi rechtop en bij de Hasseltse evenknie liggen ze 

naar achter. Opmerkelijk is ook de detaillering van de vacht die door de Franse kunstenaar met zorg uitge-

voerd werd en die zich op het Hasselts exemplaar beperkt tot enkele lijnen.   

Ook de maat is haast identiek nl 22 x 22 cm voor het Franse exemplaar en 22 x 23 cm voor het Hasseltse. 

We mogen dan ook concluderen dat dit haast zeker de inspiratiebron was voor deze Hasseltse terrine. 

Voor diegene die het wel eens van korter bij zouden willen bekijken verwijzen we graag naar de handelaar 

die zich in gang 6 in stand 79 van de antiekmarkt in St Ouen  te Parijs bevindt. 
 

P. Thijs 

Modelnummer 32 

( H 47 x B 66 cm) 

 

Korte ronde kraag, 

geen standring. 

VormenVormen  

Links het  model  manufacture de  Ghien van de hand van de franse kunstenaar E. Bonneville. Rechts het Hasselts exemplaar. 

Modelnummer 41 

( H 21 x B 28 cm) 

 

Modelnummer 41 

Met kraag en 

bloemversiering 

( H 30 x B 36 cm) 

Modelnummer 41 

Met bloemversie-

ring 

( H 25 x B 35 cm) 

Vermoedelijk  

modelnummer 114 

Afmetingen met 

kraag  

( H 33 x B 34  cm) 

 

 

 

Modelnummer 270 

( H 28 x B 40 cm) 

Modelnummer 400 

Met harpijen, Was waar-

schijnlijk de coupe die 

fungeerde als centraal 

stuk in een set met harpij-

vazen. 

maten onbekend 

 

Modelnummer 488 

Met kraag  

 

( H 18 x B 18 cm) 

 

Modelnummer 489 

Met kraag  

 

( H 28 x B 22 cm) 

Modelnummer 489 

Met  kraag  en  3  

gelobde voeten  

( H 30 x B 36 cm) 

 

Modelnummer 41 

Met kraag  3 gelobde 

voeten toegevoegd 

onder de standring 

 

( H 37 x B 33 cm) 

 

 

Modelnummer 490 

Met kraag   

( H 27 x B 27 cm) 


