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Na jaren van intensief studeren en opzoek-

werk heeft ons medelid Mario Baeck in ok-

tober zijn doctoraatsthesis met als onder-

werp “De schoonheid van het materiaal 

(ontwikkeling van de Belgische industriële 

tegel 1840-1980 in een Europese context) 

met glans verdedigd. Hij mag nu terecht de 

titel van doctor in de kunstwetenschappen 

dragen. Als vereniging zijn we dan ook erg 

trots om Mario binnen onze rangen te mo-

gen tellen. Al vele malen heeft hij ons met 

raad en daad bijgestaan bij de voorberei-

ding van tentoonstellingen en als we hem 

vroegen voor een lezing over Hasseltse te-

gels was hij steeds bereid om samen met 

echtgenote Judith naar Hasselt te komen 

om aan onze vraag te voldoen. Zijn drukke 

agenda zal dankzij deze titel zeker nog vol-

ler raken en we hopen dan ook dat we in 

de toekomst nog beroep op hem kunnen 

blijven doen. 

Het bestuur en de leden van onze v.z.w. 

willen hem bij deze dan ook hartelijk felici-

teren met het verwerven van deze titel en 

hem veel succes  wensen met de vele op-

zoekwerk en de brochures, catalogi en 

boeken die hij hier over ongetwijfeld nog zal publiceren.   

 

P. Thijs 

 

 

 

 

het paneel van de voormalige Philips fabriek kreeg in de vorige 

nieuwsbrieven reeds ruime aandacht. Toch moeten we ook in deze 

uitgave er nog wat aandacht aan schenken want op 21 november 

ging het bestuur samen met een aantal leden naar de Corda campus 

om het paneel in 

zijn nieuwe opstel-

ling te gaan bekij-

ken. Omdat de 

Corda-bar geslo-

ten was trokken ze 

daarna gezamen-

lijk naar het Cul-

tuureel Centrum 

om de succesrijke 

afronding van dit 

project met een 

drankje te vieren. 
 

R. Favoreel 
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Er waait een nieuwe wind in erf-Er waait een nieuwe wind in erf-

goedland… Er wordt meer aan-goedland… Er wordt meer aan-

dacht vanuit de Vlaamse gemeen-dacht vanuit de Vlaamse gemeen-

schap aan Cultuur en erfgoed ge-schap aan Cultuur en erfgoed ge-

schonken maar dat heeft zo zijn schonken maar dat heeft zo zijn 

prijs. Niet alleen wordt er ge-prijs. Niet alleen wordt er ge-

vraagd aan de steden en gemeen-vraagd aan de steden en gemeen-

ten om intensiever samen te wer-ten om intensiever samen te wer-

ken en het erfgoedbeleid meer met ken en het erfgoedbeleid meer met 

dat van de omringende gemeenten dat van de omringende gemeenten 

te combineren maar ook de eisen op het te combineren maar ook de eisen op het 

vlak van publiekswerking worden steeds vlak van publiekswerking worden steeds 

scherper gesteld. De musea moeten scherper gesteld. De musea moeten 

dus niet alleen meer didactisch en met dus niet alleen meer didactisch en met 

nieuwe technologieën aan de slag nu nieuwe technologieën aan de slag nu 

moet  er ook nog gelet worden op de  moet  er ook nog gelet worden op de  

aantrekkingskracht en de communicatie-aantrekkingskracht en de communicatie-

ve aspecten van de activiteiten en de ve aspecten van de activiteiten en de 

tentoonstellingen.tentoonstellingen.  

Dat is op zich natuurlijk geen slechte Dat is op zich natuurlijk geen slechte 

zaak want op die manier wordt het gro-zaak want op die manier wordt het gro-

te publiek nauwer betrokken bij de erf-te publiek nauwer betrokken bij de erf-

goedwerking en krijgen jongeren dankzij goedwerking en krijgen jongeren dankzij 

het gebruik van nieuwe technologie mak-het gebruik van nieuwe technologie mak-

kelijker contact met de diverse erfgoed-kelijker contact met de diverse erfgoed-

actoren.actoren.  

Onze vzw juicht deze nieuwe visie dan Onze vzw juicht deze nieuwe visie dan 

ook toe maar we moeten er wel op toe-ook toe maar we moeten er wel op toe-

zien dat we niet over de schreef gaan en zien dat we niet over de schreef gaan en 

de basis van de erfgoedwerking zoals de basis van de erfgoedwerking zoals 

collectieopbouw, permanente opstelling collectieopbouw, permanente opstelling 

studie en archiefwerking, niet in een studie en archiefwerking, niet in een 

hoekje laten drummen ten voordele van hoekje laten drummen ten voordele van 

de beoogde doelstelling op het vlak van de beoogde doelstelling op het vlak van 

publiekswerking.publiekswerking.  

Zoals steeds is het een kwestie van de Zoals steeds is het een kwestie van de 

goede balans te vinden tussen enerzijds goede balans te vinden tussen enerzijds 

de terechte vraag om een nauwere be-de terechte vraag om een nauwere be-

trokkenheid van het publiek te stimule-trokkenheid van het publiek te stimule-

ren en anderzijds het verzekeren van de ren en anderzijds het verzekeren van de 

basiswerking.basiswerking.  

We zijn er van overtuigd dat dit nog vele We zijn er van overtuigd dat dit nog vele 

discussies en lange uren van vergaderen discussies en lange uren van vergaderen 

zal eisen alvorens dat evenwicht bereikt zal eisen alvorens dat evenwicht bereikt 

wordt en we zullen er op toe zien dat wordt en we zullen er op toe zien dat 

ook de behoeften van onze vereniging en ook de behoeften van onze vereniging en 

die van de collega erfgoed verenigingen die van de collega erfgoed verenigingen 

ook een plaatsje krijgen in  dit verhaal.ook een plaatsje krijgen in  dit verhaal.  

We maken ons punt op de eerstvolgende We maken ons punt op de eerstvolgende 

erfgoedraad!erfgoedraad!  
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Nader bekekenNader bekeken  

Onze collectie damesschoentjes breidde zich de laatste maanden met enkele exemplaren uit en werd het 

dus tijd om ze eens gezamenlijk onder de loep te nemen.  

Door de eeuwen heen werden miniatuurschoentjes gemaakt die naargelang het gebruik een bepaalde be-

tekenis kregen. Zo werden ze door de Romeinen als parfumflesjes gebruikt en andere 

volken gaven ze mee als grafgift zodat de overledene zijn weg naar het hiernamaals 

zou vinden.  

Ze hebben ook een symbolische betekenis voor macht (alleen de rijken konden zich 

schoenen veroorloven) of staan symbool voor een sta-

biele basis en de verbondenheid met de aarde. De 

voornaamste betekenis is echter deze van geluksbren-

ger. We veronderstellen dan ook dat ze als geschenkar-

tikel gemaakt werden om zo symbolisch iemand wat 

geluk te schenken. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat er verschillende 

varianten gemaakt werden om de klant de keuze bie-

den tussen een eenvoudig en goedkoop monochroom  

of een duurder polychroom of met bloemen versierd 

model.  Rekening houdend met het aantal verschillende exemplaren dat tot nu toe gevonden werd mogen 

we veronderstellen dat dit ook een succesartikel was waarvan er een groot aantal gemaakt werden. De kans 

is dus groot dat er nog gevonden zullen worden...zoeken maar! 
 

P. Thijs KENMERKEN 
 

Maten: H:6.5, B: 17 D: 5 
    
Nummer:   11 ingestanst 

Andere:     geen 
 

Kleuren:   groen bruin   

Bodem:    ongeglazuurd 

Scherf: wit 
 

 maten  op basis van het 

model bruin groen  

 wijken licht af tussen de 

 diverse exemplaren  

 onderling. 

Stilistisch gezien stemt het schoentje perfect overeen met het 

model damesschoen zoals ze in de Belle Epoque periode ge-

dragen werden. (internet afbeeldingen advertenties 1893-1895) 

Activiteiten verslagActiviteiten verslag  

De detail foto hier boven tonen de 

ronde knopjes die boven de korrel-

structuur uitsteken. Ook op de punt 

van het schoentje is reliëf verschil 

zoals op de andere versies 

Het schoentje links is wel iets speciaals, het is immer voor zover we weten het 

eerste gekend stuk met een korrelstructuur. Deze techniek werd door de Faien-

cerie de NImy gebruikt . Ook de bloemdecoratie is speciaal, ze doet meteen 

denken aan de onder glazuur beschildering die op sommige vazen gebruikt 

werd. Als kers op de taart werden sommige accenten met goud gehoogd. 

De keuze van het viooltje, symbool voor verleiding betovering en geneeskracht 

versterkt de symboliek van het schoentje als geluksbrenger.  
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Traditioneel voorzien we elk jaar om met een aantal geïnte-

resseerde leden een tentoonstelling te gaan bezoeken. Het is 

niet altijd makkelijk om een geschikt onderwerp of zelfs een 

datum die voor iedereen past te vinden. Dit bleek ook weer 

voor deze tentoonstelling maar dat weerhield ons niet om 

ondanks de beperkte belangstelling er toch naar toe te trek-

ken. Op een zonnige zaterdag in oktober trokken we dan 

ook met zijn vieren naar Nimy, een slaperig voorstadje van 

Mons waar de getuigen van een zijn industrieel verleden nog 

goed zichtbaar zijn. 

Het museum bevindt zich in een klein straatje met aaneen-

geregen werkmanswoningen in een oud pand dat in zijn ge-

heel voor de tentoonstelling van enerzijds de permanente -

en anderzijds de thematische collecties gebruikt wordt. 

We waren aangenaam verrast toen we bij het binnengaan 

onmiddellijk een bord van Villers aan het onthaal zagen han-

gen, we maakten daar dan ook dankbaar gebruik van om 

ons voor te stellen aan een van de beheerders. 

Hij gaf ons een korte rondleiding op het gelijkvloers waar de 

meer permanente collectiestukken staan en waar ook de 

geschiedenis van de lokale industrie verteld wordt. Daarna 

vertrokken we voor een ontdekkingstocht door de thematentoonstelling die ons een mooi overzicht gaf van 

de lokale keramiekproductie uitgezet op een tijdslijn die bijna 200 jaar bestrijkt.  

Na het bezoek namen we nog even de tijd om in het aanbod van de tentoonstellingscatalogi te snuisteren  

en konden we natuurlijk de verleiding niet weerstaan om enkele exemplaren mee te nemen om er onze per-

soonlijke bibliotheek mee te verrijken. 

Zoals we reeds in de uitnodiging schreven is een goede kennis van de productie van de vele keramiekfa-

briekjes uit die regio interessant voor ons. We komen ze frequent tegen op de markten en we hebben al 

meermaals exemplaren tegen gekomen die kopieën van producten waren die ook in Hasselt gemaakt wer-

den . Het museum wil zich in de nabije toekomst omvormen tot een kenniscentrum voor de regionale kera-

miekindustrie en zal dus een belangrijke informatiebron worden voor iedereen die hier in geïnteresseerd is. 

Bij het afscheid nemen van onze gastheer wisselden we dan ook onze contactgegevens uit zodat we elkaar 

op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten en in het vooruitzicht van een eventuele toekomstige 

samenwerking.   
    

P. Thijs 
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BezochtBezocht  

De folder van het muse-

um toont duidelijk de 

intentie om het tot het 

regionaal kenniscen-

trum van de keramiek-

industrie uit te bouwen . 

Met een rode lijn wordt 

de keramiekproductie 

van noord Frankrijk met 

die van zuidelijk België 

in verband gebracht.  

De verantwoordelijke 

van het museum vertel-

de ons dat er een vrij 

grote beïnvloeding van 

de fabrieken onderling 

was. Deze ging gepaard 

aan het verloop van 

werknemers van de ene 

naar de andere fabriek 

en de aanvoer van 

grondstoffen langs één 

traject. 

  
 

Niet alleen Hasselt maakte mo-

numentale stukken. De staander 

met coupe   en de mooie  Al-

hambra kopie hier boven  me-

ten resp. +/- 1,50 en +/- 1 m ! 

De techniek van het maken en versieren van keramiek kreeg ook aandacht in een 

aparte ruimte. Links: een didactische plaat met het productieproces van porselein 

Boven: borden met kleurstalen en de bijbehorende glazuurpoeders  

Links onder en hier boven enkele stuk-

ken met een hoog Art-Nouveau gehal-

te. 

Links boven: er was ook een beperkte 

productie van tegels waarvan er slechts 

één voorbeeld in de opstelling bevond.  

 

Boven en rechts: onze leden ontdekken 

kast per kast de evolutie in de productie. 

En zoals op de markt deden we de rond-

gang nog in de tegenovergestelde rich-

ting om toch maar niets te missen...  


