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Onze inspanningen werpen vruchten af! 

 
We zijn bijzonder blij jullie te kunnen melden dat door  onze inspannin-
gen en het voortdurend onder de aandacht houden van de proble-
matiek met betrekking tot het tegelpaneel “Assyrische Leeuwenjacht” 
er een doorbraak gekomen is in dit dossier. 

De secretaris nam het voortouw en vroeg aan de erfgoedraad om de 
problematiek rond dit stuk  te kunnen bespreken. Op de erfgoedraad 
van 4 juni ll gaf hij een presentatie waarin alle aspecten die met het 
verleden en de toekomst van dit paneel te maken hebben  in detail 
uitgelegd werden. Na de presentatie ontspon er zich een geanimeer-
de discussie waarbij verschillende leden suggesties deden voor de ef-
fectieve bescherming of alternatieven voor de vrijwaring of hergebruik 
op tafel legden. Tenslotte beloofde onze schepen van Cultuur, Karo- 
lien Mondelaers de eigenaars van de gebouwen te contacteren en 
dit met hen aan te kaarten. 
Enkele weken later belde mvr. Mondelaers de secretaris met het goe-

de nieuws dat zij de eigenaars (Cordacampus / Luminus) had ont-
moet en dat uit het gesprek gebleken was dat zij zeer bewust waren 
van de cultuur - historische waarde en vragende partij waren om het 
paneel op de site te houden. Men had ook al zitten nadenken over 
mogelijke oplossingen. Een definitieve keuze kwam nog niet uit de bus 
maar  er  wordt  in  eerste  instantie  gedacht  aan de centrale  gang die  
verschillende gebouwen verbind. Daarbij zou het paneel in zijn geheel 
losgemaakt worden en zo ook terug herplaatst worden. Men zal eerst 
bekijken wat de technische implicaties zijn alvorens daarover een defi-
nitieve beslissing te nemen. Indien deze denkpiste niet realiseerbaar 
blijkt kan er alsnog gekeken worden naar een alternatief waarbij het 
paneel los gemaakt wordt door deskundigen en na restauratie dan 

teruggeplaatst te worden op en nog te bepalen plaats (bvb in de tuin 
van het Stadsmus).  
Voor ons primeert uiteraard de vrijwaring en komt de methode, herge-
bruik of recuperatie en restauratie op de 2e plaats. We hopen wel dat 
de definitieve opstelling publiek toegankelijk zal zijn en dat er een ver-
wijzing bij geplaatst wordt met wat duiding over de geschiedenis en 
het belang van dit paneel. 
Bedankt aan iedereen voor de steun om dit project tot een goed ein-
de te brengen en nogmaals dank aan Ine Schuurmans en Charlot De 
Bisschap die voor de succesvolle afronding van dit project met hun 
inspectieverslag en hun eindwerk een belangrijke bijdrage leverden.  
 
W. Liesens 
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Met het het tegelpaneel op Met het het tegelpaneel op 
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ren, konden we dat ook ren, konden we dat ook 

maar van het oud  Kerkhof maar van het oud  Kerkhof 

zeggen. Een tijdje geleden zeggen. Een tijdje geleden 

contacteerde Monumenten-contacteerde Monumenten-
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of ze een exemplaar van ons rap-of ze een exemplaar van ons rap-

port over de keramieken grafor-port over de keramieken grafor-
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agende van de erfgoedraad zagen agende van de erfgoedraad zagen 

staan steeg de hoop op vooruit-staan steeg de hoop op vooruit-

gang in dit dossier. Bij inzage van gang in dit dossier. Bij inzage van 

het rapport bleek dat we een het rapport bleek dat we een 
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gaf de andere actoren de raad er gaf de andere actoren de raad er 
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aantal keramieken grafornamen-aantal keramieken grafornamen-
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gaan. De raad besloot een werk-gaan. De raad besloot een werk-
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formuleren. Hiermee wordt een formuleren. Hiermee wordt een 

volgende stap gezet die hopelijk volgende stap gezet die hopelijk 

snel tot beslissingen zal leiden.snel tot beslissingen zal leiden.  

P. ThijsP. Thijs  
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GevondenGevonden  

We kregen via verschillende leden te horen dat er een vaasje 

met een tot nog toe onbekend nummer ontdekt was op een 
lokale rommelmarkt. We keken dan ook vol verwachting uit om 
het te zien en te kunnen fotograferen.  Uiteindelijk bleek het om 
een eerder banaal ontwerp te gaan dat past in het rijtje kera-
mieken vaasjes en cache-pots die duidelijk voor een breed en 
minder vermogend publiek gemaakt werden.  De forse Hasselt-
se bloemen zijn ook aanwezig en bevestigen daarmee ook de 
herkomst. 

Onze penningmeester kon ook een leuk stel vazen op voor een 

prikje op de kop tikken.  Het betreft een koppel van modelnum-
mer 339 met manueel aangebrachte tubeline decoratie. Je 
kan aan dit koppel zien dat ze duidelijk als een stel gemaakt 
werden. De motieven en de kleuren zijn rekening houdend met 

enige tolerantie voor het handwerk, identiek. Daarenboven zijn 
de afbeeldingen gespiegeld op elke vaas.  
Een bijkomend leuk detail zijn de naar elkaar toe neigende cen-
traal op de hals geplaatste bloemen. Ook dit detail kan een 
goede aanwijzing zijn dat de vazen als paar moesten gemaakt 
worden. Misschien werden ze zelfs in opdracht zo gemaakt en 
zijn  de  naar  elkaar  neigende  bloemen  een  symbool  voor  een  
verliefd stel?    
 

<

Boven links: voorzijde met over de buik gedrapeerde barbotine 

bloemversiering (licht beschadigd) 

Boven rechts: De foto van de achterzijde van het vaasje geven 

een beter beeld van het profiel.  

Rechts: typische afgevlakte rand, centraal het ingestanst vorm-

nummer met daaronder geschikt de modeleursinitialen 

 

KENMERKEN 
 

Maten: H: 22 D: 16 B:11 cm 

Nummer:  68 

Andere:    VG & V1? 3  
 

Kleuren:    licht groen met 

witte en gele bloemen  

Bodem:     geglazuurd 

Scherf: wit 

Ook van Roald kregen we wat nieuws over zijn vondsten. Hij kon 

in Frankrijk een leuke kruik op de kop tikken. Het model is bekend 

maar niet het nummer *. Op dit exemplaar staat geen enkel 

merkteken maar de vorm en de gebruikte glazuurtechnieken zijn 
overduidelijk”Hasselts”.  
Deze vaas is zoals vele Hasseltse vazen die in Frankrijk gevonden 

worden van een koperen armatuur voorzien. De arm is volledig 
in koper uitgevoerd en volgt in grote lijnen de vorm van de origi-
nele arm. Om een breder aanhechtingspunt voor de koperen 
arm te bekomen werd de linker helft van de hals aangepast. Dit 
zou er kunnen op duiden dat er voor deze vaas een “export mo-
del gemaakt werd waarbij de arm weggelaten werd.  
Ter vergelijking staat rechts één exemplaar van een koppel krui-
ken dat in het bezit is van een Hasseltse familie. 
 

* indien iemand het vormnummer kent graag een seintje aan het secretariaat 

foto’s  R. Vliegen 



Het gebeurt niet elke dag dat er nieuwe informatie of foto’s van de Hasseltse keramiekfabriek gevonden 

wordt. Enkele maanden geleden kreeg het bestuur een seintje dat er een collectie foto’s  boven water geko-

men was waarin zeker afbeeldingen van de fabriek tussen zaten. We dringen er bij de nieuwe eigenaar op 

aan om ons te verwittigen van zodra er iets beschikbaar was. We zijn dan ook blij u bij deze de eerste 2 foto’s 

te kunnen tonen. De zwart-wit foto is uit de jaren 50-60 en de kleurenfoto vermoedelijk uit de jaren 70 van de 

vorige eeuw 
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Onderzoek staat tegelpaneel Hotel Leopold 

 

We keken er al  een tijdje naar uit  om de gelegenheid te krijgen om de restanten van het tegelpaneel van 

hotel Leopold uit Blankenberge te kunnen inspecteren. Het is  immers onze ambitie om dit tegelpaneel terug 

in ere te herstellen en het samen met het Stadsmus een nieuwe bestemming te geven.  

Om dit project tot een goed einde te brengen werd er besloten om een stappenplan op te stellen in 3 delen. 

De eerste stap is de inventarisatie en inspectie van de losgemaakte fragmenten. Dit kaderde eveneens mooi 

in het eindwerk van Ine en Charlot en beide dames werden dus uitgenodigd om aan deze activiteit deel te 

nemen. Ze gingen hier maar al te graag op in en beloofden ons ook een inspectieverslag te schrijven dat ons 

zou toelaten om de volgende stappen samen met het Stadsmus te bespreken en in uitvoering te brengen. 

Op zaterdag 24 mei trokken we dus naar de Hellebeemden om de inspectie uit te voeren. We vonden er de 

fragmenten van het paneel mooi in lagen en met schuimrubber afgeschermd op paletten. Er was even pa-

niek toen we tot de ontdekking kwamen dat er een heel deel ontbrak. Ronny ging op onderzoek uit en vond 

in een ander hoek van het depot de plastiek boxen die we er 2 jaar geleden hebben achter gelaten toen we 

zelf de eerste losse tegels hadden verwijderd.  

Al bij al is het paneel vrij fel gefragmenteerd en is er wel wat restauratiewerk aan maar Charlot was toch van 

mening dat dit tot een goed einde kon gebracht worden. Onze beide specialisten schreven daarna het in-

spectieverslag dat aan het bestuur van de vzw het Stadmus werd overgemaakt met de vraag dit op de 

agenda te plaatsen en ons hun visie op de verdere aanpak te laten kennen. We hopen bij de aanvang van 

het 2e semester hier nieuws over te krijgen.  

Tijdens dezelfde activiteit gingen we 

ook nog even naar de Cordacampus 

om de “Leeuwenjacht” in situ te gaan 

bekijken en we sloten af met een ge-

zellige babbel, een hapje en een 

drankje in het CCH. Bij die gelegen-

heid kregen we als dank voor de goe-

de samenwerking van Ine en Charlot 

een exemplaar van hun eindwerk. 

Deze lijvige studies zijn een rijke aan-

vulling van ons archief en zal menig 

verzamelaar interesseren. Michel 

Broux ontfermde zich over beide wer-

ken met de belofte ons op de hoogte 

te houden van de voor ons interessan-

te inzichten die er in te vinden zijn. 
R. Favoreel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het depotIn het depot  

De deelnemers ontdekken de fragmenten op de paletten en beginnen ze op basis van een mee-

gebrachte foto uit te sorteren 

Links 

Een groot aantal kleine frag-

menten is ook bewaard 

gebleven en zal bij de res-

tauratie terug ingepast wor-

den. Hierdoor wordt de aan-

maak van vervangstukken 

maximaal vermeden. 

 

Rechts 

Na het uitrapen en uit de 

verpakking halen komen 

stilaan volledige delen van 

het paneel boven water. De 

schade lijkt nog mee te 

vallen waardoor het lijmen 

van gebroken delen moge-

lijk is    

Uit het archiefUit het archief  


