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ine Schuurmans en  Charlotte de Bisschop namen met via het Stads-

mus met ons contact op met de vraag of we konden helpen bij hun 
eindwerk.. De secretaris liet de vraag niet koud worden en maakte 
snel een afspraak om deze dames te ontmoeten en te luisteren naar 
hun vragen en verwachtingen. 
Het eindwerk van Ine handelt over de schadefenomenen van industri-
ële gevelpanelen in verschillende stedelijke contexten in Vlaanderen, 
uitgaande van de productie van de Hasseltse keramiekfabriek. Con-
creet baseert de scriptie zich op de verwering van gevelpanelen in 

situ, die vervaardigd zijn door een dezelfde keramiekfabriek, meer be-
paald de Manufacture de céramiques décoratives de Hasselt. 
Charlotte gooit het over een iets andere boeg en zal zich verdiepen in 
de zoektocht naar een geschikte reproductiemethode van een ont-
brekende tegel uit een Belgisch industrieel gevelpaneel in architectu-
rale context vervaardigd in de cloisonné techniek. 
Het is evident dat beide studies ons uitermate interesseren al was het 
maar om ze kunnen toe te passen in het kader van de restauratie van 
het tegelpaneel van Hotel Leopold uit Blankenberge. Charlotte en Ine 
hebben ons trouwens beloofd om hun expertise in deze context ter 
beschikking te stellen 

Het doet deugd als jonge mensen het voor ons Hasselts erfgoed opne-
men en we wensen hen dan ook alle succes toe en kijken er zeer naar 
uit om kennis te nemen van de resultaten van deze studieprojecten. 
 
 

R. Favoreel 
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Het jaar loopt alweer op zijn Het jaar loopt alweer op zijn 

einde  en  2013  zal  niet  ge-einde  en  2013  zal  niet  ge-

boekstaaft worden als het boekstaaft worden als het 

jaar van de vele vondsten of jaar van de vele vondsten of 

grote ontdekkingen. Toch grote ontdekkingen. Toch 

hebben we wat nieuws te hebben we wat nieuws te 

melden want de secretaris melden want de secretaris 

is er eindelijk in geslaagd om is er eindelijk in geslaagd om 

de GAR te contacteren in Luik de GAR te contacteren in Luik 

waar het archief van Serrurier waar het archief van Serrurier 

Bovy bewaard wordt. Hij zal er in Bovy bewaard wordt. Hij zal er in 

de komende weken eens naar toe de komende weken eens naar toe 

rijden om één en ander te gaan rijden om één en ander te gaan 

uitpluizen en wie weet wat er uitpluizen en wie weet wat er 

dan boven water zal komen. Er dan boven water zal komen. Er 

worden ook andere plannen ge-worden ook andere plannen ge-

smeed om noch in andere archie-smeed om noch in andere archie-

ven te duiken waar misschien ven te duiken waar misschien 

nog verrassingen in te vinden nog verrassingen in te vinden 

zijn. Dat alles is echter voor de zijn. Dat alles is echter voor de 

nabije toekomst en dat laat nabije toekomst en dat laat 

ruimte om in deze nieuwsbrief ruimte om in deze nieuwsbrief 

o.a. verslag te geven van een o.a. verslag te geven van een 

succesvolle lezing door Mario succesvolle lezing door Mario 

Baeck. We stellen ook 2 jonge Baeck. We stellen ook 2 jonge 

onderzoeksters voor die voor hun onderzoeksters voor die voor hun 

eindwerk de Hasseltse keramiek eindwerk de Hasseltse keramiek 

als thema hebben gekozen. Aan als thema hebben gekozen. Aan 

hun werk zal in de loop van 2014  hun werk zal in de loop van 2014  

regelmatig aandacht besteed regelmatig aandacht besteed 

worden. We kregen ook een tip worden. We kregen ook een tip 

over een eigenaardig verschil in over een eigenaardig verschil in 

productietechniek van sierbor-productietechniek van sierbor-

den . We wensen u met dat alles den . We wensen u met dat alles 

veel leesplezier,veel leesplezier,    

W. LiesensW. Liesens  
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GevondenGevonden  

Raymond Nellis sprak me aan op de 

Hasseltse antiekmarkt en  vertelde 
me  van  zijn mooie vondst in Luik van 
een vaas nr. 444 en een coupe nr. 
445. Spijtig genoeg is het stel niet 
compleet want er ontbreekt 1 vaas 
maar de prachtige groen blauwe 
druipglazuur maakt veel goed. 
Daarenboven wist hij op de rommel-

markt  van  Runkst  ook  de  hand  te  
leggen op een eerdere zeldzame 
coupe nr 581. Deze uitvoering in 
mooie beige tinten is als kleurstelling 
eveneens vrij uitzonderlijk. 
Raymond was zoals steeds bereid 
deze vondsten te delen met de le-
den  en  we  maken  dan  ook  graag  
hier wat plaats vrij om ze te tonen.  

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

...De staander rechts van Serrurier Bovy met een Hasseltse cylindrische pot bij Mosan 

in Luik te koop was in oktober. De schattingsprijs was 3 à 4000 €. Blijkbaar werd hij niet 
verkocht want het lot werd niet opgenomen in de verkoopresultaten.  
De kleuren zijn vrij uitzonderlijk want de op het internet gepubliceerde foto toont een 
haast witte pot met slechts enkele lichtblauwe toetsen. 
Misschien komt dit  lot  terug in een volgende veiling en zal  de prijs  wat zakken zodat 
ook minder begoede verzamelaars zich dit zouden kunnen permitteren. 

...Ook de fransen de term “vase à harpies” (harpijvaas) gebruiken. Enkele weken ge-

leden werd een vaas van Massier op Ebay aangeboden met deze omschrijving. We 
waren dan toch niet alleen met onze mening dat onze “draken” eigenlijk harpijen zijn 
ook al gaven de Massiers ze in hun catalogi de namen “sphynx of chimères 
(gevleugelde leeuw)”. 
 
P. Thijs 

Eerst volgende activiteit:  

 

Vrijdag 29 november 2013 ledenvergadering om 20.30 u in het stede-

lijk Cultureel Centrum van Hasselt.  

Het is misschien wat ver gezocht maar ik kan 

me niet van de indruk ontdoen dat de model-

leurs dikwijls verschillende basisvormen gingen 
combineren om tot een nieuw sierobject te 
komen, een voorbeeld: 
Door de superpositie van model nummers 164 
en 270 zou er kunnen op wijzen dat men zich 
inspireerde op bestaande modellen om een 

nieuw  model  te  maken.  Voeg  een  hals  en  
een voet aan de cache-pot toe en zet er 
bovenop een vaas van het modelnummer 
164 en je hebt model 273 geschapen… 
Misschien is dat wat kort door de bocht maar 

het is naar mijn gevoel een plausibele denk-
piste  die  een  ander  licht  kan  werpen  op  de   
werkmethode van de Hasseltse modelleurs. 
 

P. Thijs 

InspiratieInspiratie  

 

 

 

=         ? 

Foto’s R. Nellis 



Op zaterdag 26 oktober ll  was het eindelijk onze beurt om ons steentje bij te dragen aan de Cultuurhappe-

ning “Brusselse Sporen” een organisatie van “VTB Kultuur”.  In maart 2013 werden reeds de eerste contacten 
gelegd en bespraken we onderling de mogelijkheden tot samenwerking. De insteek was om letterlijk de spo-
ren die Hasselaren in Brussel en Brusselaren in Hasselt hadden achtergelaten, in de kijker te zetten.  
De ontstaansgeschiedenis van de Hasseltse keramiekfabriek was dan ook gesneden koek voor een lezing in 
deze context.  We moesten ook niet lang zoeken naar een spreker want met iemand als Mario Baeck binnen 
onze rangen is de keuze snel gemaakt. Niet alleen is Mario een expert in zijn vakgebied maar hij is daarenbo-
ven een gepassioneerd onderzoeker die zich meermaals in de ontstaansgeschiedenis van de Majoliques 
heeft verdiept. We vonden hem niet alleen bereid om te spreken hij schreef er ook nog een brochure bij 

waarin hij een aantal relevante inzichten aan het papier toevertrouwde. Voor de secretaris was het ook een 
uitdaging om dit allemaal mooi te lay-outen en te laten drukken zodat we deze brochure op de dag van de 
lezing aan de toehoorders konden aanbieden.  
Met het thema, Style Esthétique" - de bijdrage van de Manufacture de Céramiques Décoratives de Hasselt tot 
de  architectuurvernieuwing in Brussel vanaf 1896"  hield hij de aandacht van de talrijk opgekomen toehoor-
ders gedurende meer dan een uur  in zijn ban.  Ook onze talrijk aanwezige leden staken heel wat op  over dit 
thema en het belang van de Hasseltse keramiekindustrie in die tijd.  We kunnen uiteraard hier niet alles in de-
tail herhalen maar diegenen die er bij waren zullen zich zeker de hoogtepunten zoals het reclamepaneel op 
de achtergrond van de stand in de wereldtentoonstelling van 1897 en het reclamepaneel uit de bains -
douches in Verviers herinneren. Ondanks het feit dat we niet in het tuincafé maar in een voor het aantal op-

gekomen toehoorders  iets te kleine ruimte daarachter ondergebracht werden kunnen we terugblikken op 
een zeer geslaagde activiteit waarvan we jullie hieronder enkele beelden tonen.  
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In detail bekekenIn detail bekeken  

Sierschotel vrouw met hoofdtooi  
 

Onlangs verwierven Rita en Michel Briers-Broux, een 

sierschotel en het was hen direct opgevallen dat 

deze blijkbaar nogal afweek van het gekende mo-

del. Toen we van hen een foto ontvingen en die 

eens naast deze van de schotel van Ronny legden 

konden we inderdaad nogal wat verschillen vast-

stellen. Dat deze schotels handwerk waren, goed 

te merken aan de aanzetpunten van de tubeline 

lijntjes,  wisten  we  al  maar  voor  deze  schotel  koos  

men toch om door gedeeltelijke toepassing van 

een andere techniek toch een gelijkaardig resul-

taat te komen.  

Het meest opvallende verschil  is de kleur, bij de 

schotel bovenaan zijn de kleuren veel sterker dan 

deze onderaan waar die haast pastelkleurig zijn. 

Het tweede opvallend kenmerk is dat de bovenste 

schotel heel weinig lijntjes heeft. Men heeft duidelijk 

geprobeerd om de nuances niet met de beproef-

de cloissoné techniek aan te brengen maar door 

schakeringen in de glazuurtinten. Dat is goed te 

merken in de haren die bovenaan alleen tubeline 

lijntjes hebben rond de contouren en worden de 

lokken geaccentueerd door de kleurschakering. 

Onderaan worden de lokken geaccentueerd door 

tubeline lijntjes en ook schakeringen in de kleuren 

bruin en beige. Ook op het kleed zijn de lijntjes min-

der dik en minder grillig.  

Het samenspel van kleurschakeringen en minder 

tubeline lijnen geeft een lichter geheel en doet de 

schotel meer op een schilderij lijken.  

Blijft  er  nog steeds de vraag wat de betekenis  kan 

zijn van die haartooi met horens. 

Al ons opzoekwerk leverde heel wat informatie 

over deze symboliek op. Horens werden door de 

eeuwen heen door vorsten gebruikt als een sym-

bool van macht, soevereiniteit en waardigheid en 

ja hoe kan het anders, voor viriliteit. In deze context 

lijkt ons dat de symboliek voor mentale kracht en 

de afwending van het kwade eerder van toepas-

sing zijn.  Maar misschien gaan we het te ver zoe-

ken en is de inspiratie gekomen van de opera die 

Walkure van Wagner die in de late 19e eeuw furore 

maakte  en  waarvan de bladmuziek  van de in  het  

Engels vertaalde versie in 1899 door de gebroeders 

Schott in Brussel werd uitgegeven. In deze opera 

wordt de Walkure (Noorse strijdgodin) steeds afge-

beeld of met horens of met een gevleugelde  

haartooi.  

 

M. Broux & P. Thijs 

ActiviteitenverslagActiviteitenverslag  

Op deze detailfoto’s van een zelfde deel van beide schotels zie je duidelijk 
dat de modelleurs door toepassing van verschillende technieken tot een 
gelijkaardig resultaat trachten te komen. 
Op de rechtse detailfoto zijn eveneens goed de aanzetpunten van de tubeli-
ne spuit te zien, een bewijs dat de lijntjes met de hand werden aangebracht. 
en niet zoals de jeneverschotels geperst werden. 

Schotel,foto: Michel 
Broux & Rita Briers 

Schotel Ronny Favoreel 

Foto’s tegelpanelen:  M.Baeck 


