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Het is eerder zelden dat we voor nieuwe vondsten 

bij onze partner ‘t Stadsmus moeten zijn. Op de  le-
denvergadering van november 2014 melden we u 
reeds dat zij een belangrijk stuk konden verwerven 
waarvan het modelnummer op dat moment onbe-
kend was. We maakten dan ook snel een afspraak 
met Tessa om deze coupe van nabij te gaan bekij-
ken en op te meten. Daarenboven moesten we ook het modelnum-
mer trachten te vinden. Na wat zoeken vonden we in de holte van de 

voet een stukje van een cijfer. Met de hulp van wat kalkpapier en een 
potlood konden we daarna het modelnummer leesbaar maken. 
Het resultaat van dat alles zien jullie op de foto’s hier onder. 
 

P. Thijs 
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Beste leden,Beste leden,  
  

Ons 14e werkingsjaar ging met de Ons 14e werkingsjaar ging met de 

algemene vergadering van 20 algemene vergadering van 20 

maart ll. van start.  Zoals aange-maart ll. van start.  Zoals aange-

kondigd voorzien we een goed ge-kondigd voorzien we een goed ge-

vulde activiteitenagenda waarbij de vulde activiteitenagenda waarbij de 

tegels weer de meeste aandacht tegels weer de meeste aandacht 

krijgen. We kregen dan ook de te-krijgen. We kregen dan ook de te-

rechte opmerking dat het tijd rechte opmerking dat het tijd 

werd om opnieuw van ons te laten werd om opnieuw van ons te laten 

zien en horen en iets te organise-zien en horen en iets te organise-

ren waar het groot publiek toegang toe ren waar het groot publiek toegang toe 

heeft. Het bestuur bespreekt de moge-heeft. Het bestuur bespreekt de moge-

lijkheden regelmatig om een tentoon-lijkheden regelmatig om een tentoon-

stelling of een andere publieksactiviteit stelling of een andere publieksactiviteit 

op te starten maar de inspiratie ont-op te starten maar de inspiratie ont-

breekt. We doen dan ook een oproep aan breekt. We doen dan ook een oproep aan 

alle leden om met ideeën te komen die alle leden om met ideeën te komen die 

ons kunnen helpen om iets op poten te ons kunnen helpen om iets op poten te 

zetten. De ervaring leert ons dat er heel zetten. De ervaring leert ons dat er heel 

wat tijd nodig is om van een idee een wat tijd nodig is om van een idee een 

succesvolle activiteit te maken dus succesvolle activiteit te maken dus 

wacht niet te lang om ons te laten we-wacht niet te lang om ons te laten we-

ten wat jullie interessant vinden.ten wat jullie interessant vinden.  

Er zitten volgens de secretaris ook nog Er zitten volgens de secretaris ook nog 

een aantal andere projecten aan te ko-een aantal andere projecten aan te ko-

men. Hij gaf ons wel enkele sleutelwoor-men. Hij gaf ons wel enkele sleutelwoor-

den maar liet ons voor de rest op onze den maar liet ons voor de rest op onze 

honger zitten. We kijken er dan ook naar honger zitten. We kijken er dan ook naar 

uit om kennis te nemen van wat hij in de uit om kennis te nemen van wat hij in de 

loop van de volgende maanden ons te loop van de volgende maanden ons te 

vertellen heeft. vertellen heeft.   

Wat de vondsten betreft heeft Ronny de Wat de vondsten betreft heeft Ronny de 

hoofdvogel afgeschoten. Hij kon immers hoofdvogel afgeschoten. Hij kon immers 

de hand leggen op 2 zeer grote tegels de hand leggen op 2 zeer grote tegels 

met verschillende maar toch aaneenslui-met verschillende maar toch aaneenslui-

tende decoraties.tende decoraties.  

In deze nieuwsbrief besteden we nog-In deze nieuwsbrief besteden we nog-

maals ruim aandacht aan het paneel op maals ruim aandacht aan het paneel op 

de Corda Campus. Dit blijft een boeiend de Corda Campus. Dit blijft een boeiend 

verhaal want het is de eerste maal dat verhaal want het is de eerste maal dat 

we zo nauw betrokken zijn bij de redding we zo nauw betrokken zijn bij de redding 

van een belangrijk gevelpaneel. In de vol-van een belangrijk gevelpaneel. In de vol-

gende nieuwsbrief zal verslag gegeven gende nieuwsbrief zal verslag gegeven 

worden van de her installatie in de hal worden van de her installatie in de hal 

van de nieuwe gebouwen.van de nieuwe gebouwen.  

Bij  de  start  van  het  seizoen  is  ook  de  Bij  de  start  van  het  seizoen  is  ook  de  

jacht op de Hasseltse keramiek weer jacht op de Hasseltse keramiek weer 

geopend en wens ik u allen veel succes geopend en wens ik u allen veel succes 

met de vondsten, hou ons op de hoogte!met de vondsten, hou ons op de hoogte!  
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GevondenGevonden  

Met dit paar mooie reuze tegels kon penningmeester Ronny Favoreel zijn omvangrijke tegelcollectie met 2 

unieke stukken uitbreiden. De motieven waren ons tot op heden onbekend maar misschien hebben andere 
leden foto’s van gevels waar ze op voorkomen. In dat geval vragen we hen ons die foto of de locatie te be-
zorgen zodat we dit in een volgende nieuwsbrief kunnen tonen. Om een goed beeld te krijgen van hoe de 
tegels eventueel in een gevel werden geplaatst hebben we beide motieven even in repetitie gezet. 

KENMERKEN 
 

Maten: H:36, B:30, D: 3cm, 
    
Nummer:   531 ingekrast 

Andere:     ronde fabrieks-

stempel in de rechter tegel 
 

Kleuren:   Rood, Oker 

Groen, Bruin en Blauw   

Bodem:    ongeglazuurd 

Scherf: wit 

De secretaris kon ook enkele volledige series van de tegels “Frise Renaissance” kopen 

in een uitvoering die tot op heden slechts in fragmenten bekend was. Daarenboven 
zat er tussen de tegels één exemplaar met een afwijkende kleur (roze   i.p.v oranje 
guirlandes)waardoor we zeker zijn dat er nog meer kleurvarianten van deze serie ge-
maakt werden. De cement sporen en randschilfers aan de achterzijde wijzen er op 
dat de tegels in een gevel ingemetseld werden. Op enkele kleine foutjes na zijn ze 
echter aan de voorzijde zo goed als onbeschadigd. 

Rechtzetting NB 36: 

 
Marc Hauglustaine maakte de terechte opmer-
king dat deze pot eerder verwant is aan de 
coupe met modelnummer 137. Bij nader inzicht 
blijkt zijn redenering steek te houden . Als je het 
middenstuk uit deze coupe wegdenkt bekom je 
inderdaad dit potje.  

Links: het modelnummer dat we met wat kalkpapier en 

potlood leesbaar konden maken 
 

Rechts boven: de onderkant van de voet met daarin de  

centrale holte waarin het modelnummer teruggevon-

den werd.  

 

KENMERKEN 
 

Maten: H: 34, B 52 cm 
    
Nummer:   376 

Andere:     geen 
 

Kleuren:   groen met brui-

ne en grijze toetsen   

Bodem:   ongeglazuurd 

Scherf:  wit 

Eerst volgende activiteit:  
 

Op dinsdag  21 en woensdag 22 april 2015 gaan  we  in  de  Corda  

Campus  aan  de  slag  met  het  tegelpaneel  dat  uit  de  gevel  van  de  

kantine verwijderd werd. Voor verdere praktische afspraken verwij-

zen we naar de uitnodiging die u via mail zal krijgen. 
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Toen ik begin maart eens een kijkje ging nemen op  de 

site moest ik vaststellen dat het paneel al uit de gevel ver-

wijderd was. Een telefoontje naar Kristof met de vraag of 

alles goed verlopen was en of we wat foto’s konden krij-

gen werd positief beantwoord.  

We vroegen hem ook  of we het mogelijk was om de los-

se elementen nog te zien en op te meten alvorens ze te-

rug geplaatst werden. Ook dat bleek geen probleem, we 

mochten zelfs wachten tot Ine terug uit Duitsland was zo-

dat ze er kon bij zijn. 

Op 30 maart in de namiddag gingen de dames samen 

met mij een kijkje nemen. De losse elementen waren  

mooi  rechtop gezet  tegen de radiatoren  van een groot  

lokaal  en  op  de  vloer  was  karton  gelegd  zodat  we  ze  

zonder schade konden omkeren. Ine, Charlot en ikzelf 

draaiden elk van de loodzware stukken om zodat we de 

achterzijde konden bekijken. We waren blij verrast toen 

we zagen we dat het cement op  bijna alle elementen al 

verwijderd was en dat de holten opgevuld waren met 

een dikke laag kalk. Kristof vervoegde ons tijdens de in-

spectie en stelde voor om ons de tijd te laten  om de los-

se elementen grondig na te kijken.  We gingen graag op 

zijn voorstel in  en boden aan om de schoonmaak van de 

voorzijde en het verwijderen van de kalk en mastiekresten 

op ons te nemen zodat ze gereinigd en zonder voeg in 

hun nieuw verblijf kunnen geplaatst worden.  
 

P. Thijs 

Ze zijn er uit!  

Wat er al een tijdje zat aan te komen is nu een feit. De panelen met de Assyrische leeuwenjacht werden uit 

de gevel van de kantine verwijderd.  Blijkbaar  is alles vrij vlot gegaan en was het niet nodig om een ingewik-

kelde constructie te maken om de panelen in 2 delen te verwijderen zoals door ons en door Ine en Charlot 

was voorgesteld. Site manager Kristof Vanvelk vertelde ons dat na een groter deel van de binnenmuur te 

hebben verwijderd, ze een beter zicht kregen van hoe de elementen in de muur geplaatst waren. De aanne-

mer die ze in de jaren 60 plaatste deed dat blijkbaar zeer professioneel. Zo zat er een strook roofing over de 

ganse lengte tegen de bovenzijde om vocht insijpeling naar de achterwand tegen te gaan. Langs de onder-

zijde rustten de elementen op een laagje cement.  In samenspraak met zijn personeel besloot Kristof om te 

trachten het eerste element los te maken. Eerst werd het mastiek tussen de eerste 2 elementen verwijderd en 

daarna werd langs de boven -en onderzijde het cement voorzichtig weggeslepen. Met kleine houten wiggen 

werd het eerste element daarna lichtjes opgeheven zodat het los kwam te zitten. Het was daarna een koud 

kunstje om langs de voorzijde uit te halen. Deze techniek werd ook toegepast voor de 7 overige elementen 

die op één kleine breuk na allen zo goed als gaaf uit de muur konden gehaald worden. We willen Kristof en 

zijn ploeg dan ook van harte bedanken voor al de moeite die ze gedaan hebben om dit belangrijk stuk erf-

goed op een succesvolle manier van de sloophamer te redden. 

Van het verwijderen zelf hebben we spijtig genoeg geen beelden maar van de voorbereiding en de losse 

elementen des te meer. Hier onder vinden je in chronologische volgorde het beeldverslag van de hele ope-

ratie..  
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Gered!Gered!  

Alles begon met een proefboring in de voorgevel die ons 

een beter inzicht moest geven of de elementen aan de bin-
nenmuur  verankerd  waren.  Al  gauw  bleek  dat  er  een  

spouw holte was tussen de elementen en de binnen-
muur . Om onze bevindingen te bevestigen beslo-

ten  we  daarna  om  ook  in  langs  binnen  een  
inspectiegat te maken waarbij we konden 

vaststellen dat de rug van de ele-
menten blijkbaar gecementeerd 

was. Op basis van deze bevindin-
gen vroeg ik een advies aan Mario 

Baeck en aan Charlot en Ine. Ik maak-
te ook een aantal werktekeningen als 

illustratie bij de voorgestelde methodolo-
gie waarbij het paneel in één of maximum 

2 delen zou weggenomen worden.  
Gewapend met de tekeningen en de advie-

zen trokken Charlot en ik daarna naar de Cor-
da campus om dit met Kristof Vanvelk te be-

spreken en samen te beslissen hoe men te werk 

zou gaan. 

De elementen werden telkens omgedraaid waardoor we konden zien dat de holte in verschillende compartimenten werd opgedeeld en met kalk gevuld.  

Op de onderste foto zijn nog duidelijk in de cementlaag de baksteenafdrukken en een dunne laag kalk te zien. Op de zijkant zitten nog de resten van 

mastiek waarmee de voegen werden opgevuld. 

Door de breuk konden we duidelijk de compartimenten van element 4 zien en ontdekten we tevens dat het paneel in steengoed gemaakt werd.  

Ook de dikte van het geheel en de geglazuurde binnenzijde werden zichtbaar. 


