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De bij de Hasseltse Keramiekfabriek gemaakte objecten in lustergla-

zuur zijn niet alleen zeer zeldzaam maar geven telkens weer de indruk 

dat men deze techniek niet volledig beheerste. 

Ook bij deze vaas (mod.311) is dat niet anders. De veelbelovende de-

coratie van slakken en schubben komt  niet echt “uit de verf” en geeft 

dus niet het verwachte effect.   

Toch is deze vondst belangrijk omdat ze de verwoede pogingen illu-

streert die de Hasseltse modelleurs zich getroosten om de luster deco-

ratietechniek onder de knie te krijgen.  

Dank ook aan Guido Duts om deze vondst met ons te delen. 
 
 

P. Thijs 
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GevondenGevonden  

Op de algemene ledenvergadering van 

maart toonde Roald ons zijn recentste 

vondst.  Vaasje  347  met  een  prachtige  on-

derglazuur beschildering. De vazen die met 

deze techniek gedecoreerd werden zijn vrij 

zeldzaam en slechts enkele verzamelaars 

kunnen zich de gelukkige eigenaar noe-

men van een met deze techniek gedeco-

reerd stuk. 

Dit exemplaar is puntgaaf en rijkelijk be-

schilderd met bloemen en loof-motieven. 

Op  de  detailfoto  uiterst  rechts  zie   je  de  

doorgedreven zin  voor  detail  zowel  de on-

der—als bovenkant van de halsring werden 

met een diagonaal lijnmotief beschilderd. 

De techniek bestaat er in dat de vaas die 

eerst in biscuit gebakken wordt na afkoe-

ling beschildert wordt met majolica verf. Als 

die opgedroogd is werd het geheel met 

een  transparante  glazuur  bedekt  en  op-

nieuw gebakken op een temperatuur van 

+/- 1000°. 

Op de foto rechts onderaan zie je ook een 

dubbele  signatuur.  De  “GJ”  in  zwarte  verf  

zijn de initialen van de decora(teur- trice) 

en de LD van de modelleur  onder het mo-

delnummer 

De algemene vergadering was ook  weer het moment om zijn vondsten te tonen. De aanwezig leden gaven 

hun collega verzamelaars advies en keurden de meegebrachte stukken. Soms werden vermeende Hasseltse 

stukken dan ook “afgekeurd” en zijn we een illusie armer maar de ontdekking van de nieuwe of zeldzame 

stukken spannen toch de kroon. 

Ook Ludo Vanhoeyveldt verraste ons met enkele kisten tegels die hij uit zijn ouderlijk huis was gaan halen. Zijn 

moeder heeft ocharme serieus moeten sleuren om dat allemaal in Kuringen te krijgen. Ludo toonde ons een 

heel gamma van ongedecoreerde tegels en baksteentjes in verschillende formaten en met monochrome 

glazuurbekleding. Een aantal vertoonden serieuze gebruikssporen en volgens Ludo waren deze tegels als 

vloertegel gebruikt geweest. In zijn kisten bevonden zich ook een aantal boordtegels in donker bruine glazuur 

die al snel voor enkele onder ons aan pijnlijke knieën deed denken.. 
 

P. Thijs 

Boven: In diepdruk het modelnummer en in luster-

glazuur de modelleurs initialen K-F en P? 

Midden: detail glazuur onder de halsrand 

Onder: decoratief element in de vorm van een slak 

KENMERKEN 
 

Maten:      H: 39 D: 18 cm 
    
Nummer:  311 

Andere:    KF & P? 
 

Kleuren:    Azuurblauwe 

onderlaag, paarse, bruine 

en grijze tinten  

Bodem:     geglazuurd 

Scherf: wit 
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sche steenweg trok, namen ze het paneel mee om het in de voorgevel van de refter in te metsen.  

De Assyrische Leeuwenjacht als onderwerp 

De inspiratiebron van de kunstenaar die het halfreliëf ontwierp is overduidelijk.  Op het einde van de 19e en 

het begin van de 20e eeuw werden vele ontdekkingen in het verre Oosten gedaan die daarna in diverse bla-

den en tijdschriften uitvoerig getoond werden. Zo verging het ook de ontdekking van de decoraties in halfreli-

ëf  op de muren van het paleis  van koning Ashurbanipal  in Ninéveh in Assyrie.  Ze dateren uit  +/-  650 VC en 

werden medio 19e eeuw naar het British Museum in Londen gebracht. Aanvankelijk liep het publiek er niet 

warm voor en ging men het museumbezoek actief promoten door beelden van deze decoraties te duplice-

ren op allerhande voorwerpen zoals armbanden en aardewerk. De interesse nam toe en ze verwierven ver 

buiten de landsgrenzen bekendheid die vermoedelijk via Brussel ook tot in Hasselt is doorgedrongen waar-

door ze een inspiratiebron voor de modelleurs werden. 

Recuperatie, restauratie en opstelling. 

Samen met de in lusterglazuur uitgevoerde “zonnebloem vaas” is dit het 2e stuk dat zeker door de Hasseltse 

Keramiekfabriek gebruikt werd om haar kunnen te tonen en klanten te winnen voor de diverse toepassingen 

van haar producten. Het is naar alle waarschijnlijkheid een unicum want er is tot op heden geen 2e exem-

plaar of fragmenten  van een exemplaar teruggevonden. Al bij al dus de moeite waard om dit stuk te vrijwa-

ren en in het museum terug aan het grote publiek te tonen. 

Het zal  geen sinecure zijn om dit al dan niet in één stuk uit de gevel te verwijderen. Dit is voer voor specialis-

ten die eerst eens moeten gaan kijken hoe en met welke specie de losse elementen aan de muur gehecht 

zijn en welke de meest aangewezen manier is om ze los te maken. Daarenboven rest er ons niet meer veel tijd 

want de nieuwe refter is al zo goed als klaar en het zal niet lang meer duren voor de oude zal afgebroken 

worden! 
 

P. Thijs  
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Halfrelief “Leeuwenjacht” in de ge-

vel van de refter op de voormalige 
Philips site (Kempischesteenweg) 

 

Dit paneel is onder de verzamelaars be-

kend maar de meesten onder ons hadden 

het nog niet gezien. Het was dan ook een 

gelukstreffer toen ik er Ine Schuurmans en 

Charlotte de Bisschop over sprak in het ka-

der  van  de  voorbereiding  van  hun  eind-

werk. Beide dames waren erg geïnteres-

seerd en ere wie ere toekomt, ze slaagden er in om vrij snel een afspraak te maken om dit paneel in situ te 

kunnen gaan bekijken. Ik heb dan ook geen moment geaarzeld toen ze me vroegen of ik voor het nodige 

vervoer kon zorgen zodoende kon ik van op de eerste rij meekijken.  

Op een zonnige maar frisse woensdag ochtend medio december trokken we naar de site die nu de Cordia 

Campus heet, waar we opgewacht werden door de zeer vriendelijke en hulpvaardige Security Officer, Daniel 

Vanspauwen, . Hij begeleide ons op de site en bracht ons tot aan de refter waar het paneel in de gevel inge-

metseld werd. Om ons toe te laten alles goed te kunnen fotograferen en op te meten stak Daniël de handen 

uit de mouwen, verplaatste de afrastering en verwijderde een groot stuk van het struikgewas dat het zicht 

belemmerde. 

Na het vrijmaken konden Ine en Charlotte de nodige opmetingen doen, foto’s maken en notities nemen.      

Het paneel blijkt in een monochrome blauwgrijze glazuur uitgevoerd te zijn waar-

van het derde deel van links een duidelijke kleurafwijking vertoont. Dankzij de bre-

de oversteek en een verdiepte opstelling onder het niveau van de gemetste ka-

der, is het in zeer goede staat bewaard gebleven.  

Het verhaal achter dit paneel. 

Het wordt voor het eerst getoond op de Provinciale tentoonstelling in 1907 in St. Truiden. Op de foto van de 

opstelling die in 2007 ontdekt werd, staat het paneel als fries bovenaan de achterwand van de stand. Zoals 

we reeds in NB 19 aangaven was het klaarblijkelijk de bedoeling om op die tentoonstelling een groot aantal 

productie -en decoratietechnieken te tonen. Het maken van een halfreliëf fries in keramiek, opgedeeld in 

verschillende delen voor een vrij grote lengte was geen sinecure want de vormvastheid werd immers beïn-

vloed door de maat en in dit geval ook door de grillige snijlijnen tussen de elementen onderling. Vermits tot  

op  heden  geen  ander  exemplaar  gekend  is  kunnen  we  er  dan  ook  vanuit  gaan  dat  het  hier  om  een  

“showmodel” gaat dat alleen bedoeld was om de techniek en de toepassingsmogelijkheden te tonen.  

Na de tentoonstelling werd het paneel terug afgebroken en klaarblijkelijk bewaard. Toen Philips zich in 1955 in 

Hasselt inde gebouwen van de keramiekfabriek vestigde en reeds in ’56 naar de nieuwe site aan de Kempi-

BezochtBezocht  

Links een fragment van het originele half reliëf zoals het in het British Museum tentoongesteld staat en rechts de Hasseltse kopie. Het is zeer opvallend dat de 

details van de jager, het paard, de leeuw en de onder - en bovenrand minutieus overgenomen werden. De modelleur / kunstenaar moet dan ook ofwel 
over een zeer gedetailleerde foto of een tekening van het origineel gehad hebben.     

foto: Ine Schuurmans  

Situatie zoals we ze aantroffen met afrastering en struiken. De spots 

boven het paneel duiden er op dat Philips dit in de kijker wilde 
stellen.  
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Vele handen maken licht werk, met vereen-

de krachten sleuren aan de takken van een 
weerbarstige struik 
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Charlotte neemt de maten op 

onder de goedkeurende blik van 
Daniël Vanspauwen 


