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Nieuwe media, Facebook, Twitter, Printerest 

enz., je kan er vandaag de dag niet meer om-

heen. Een website van de vereniging volstaat 

niet meer, zeker als je een jonger publiek met 

je vereniging wil laten kennismaken. Het be-

stuur neemt zich dan ook voor om met wat 

hulp van zij die er iets van kennen stilaan ook 

via deze nieuwe media te communiceren. 

Vooraleer we echter deze stap zetten is het 

hoog tijd om onze website in een nieuw kleedje te steken en aan te 

passen aan de noden van onze leden. De secretaris zal in de eerst ko-

mende maanden niet alleen het uiterlijk aanpakken maar ook het 

langverwachte fotoalbum (alleen toegankelijk voor leden) er aan 

koppelen zodat iedereen die zich vragen stelt rond een bepaald mo-

del er de basisinformatie op kan terugvinden. Over de inhoud van het 

fotoalbum zal onze archivaris Roald zich ontfermen. Bij de vondst van 

een onbekend modelnummer zal hij er ook voor zorgen dat deze infor-

matie zo snel mogelijk “online” zal gezet worden. Voorlopig zullen we 

per model slechts 1 foto publiceren en zullen er geen varianten te zien 

zijn. Ook gebloemde modellen zullen niet getoond worden behalve 

indien er voor dat model geen “naakte” versie bekend is. 

Om er zeker van te zijn dat alle bekende modelnummers in het album 

voorkomen vragen we onze leden om voortaan alle informatie over 

nieuwe vondsten naar de archivaris te sturen via e-mail.  

In tussentijd hebben we de site al wat herwerkt zodat hij weer voldoet 

aan de gangbare normen. Zo werd de pagina met onze publicaties 

aangevuld en gewijzigd waar nodig. Ook de contactpagina werd 

aangepast en voorzien met nieuwe linken van onze partners. 

Nu volgt dus het grote werk en van zodra we er mee klaar zijn zullen 

jullie de eerste zijn om onze nieuwe site te ontdekken! 

 
Roald Vliegen   

 

 

 

Het vakmanschap van de Hasseltse modelleurs is alom bekend maar 

soms vind je nog staaltjes die hun kunde en gevoel voor esthetiek nog 

extra benadrukken.  

Achteraan de inrit voor het binnenplein van de studie van notaris Ha-

ge in de Kapelstraat in Hasselt ontdekten we dit bord met de verwij-

zing “Bureau”. Gezien de voorouders (Goetsbloets) van de notaris, ei-

genaar van de keramiekfabriek waren kan het haast niet anders dat 

dit bord er gemaakt werd.   
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Na de problematiek van de com-Na de problematiek van de com-

municatie moeten we het in deze municatie moeten we het in deze 

editoriaal even over de lokalisatie editoriaal even over de lokalisatie 

en de toekomst van het Stadsmus en de toekomst van het Stadsmus 

hebben. Meerdere bestuursleden hebben. Meerdere bestuursleden 

vingen immers signalen op dat er vingen immers signalen op dat er 

wat gaande was rond het gebouw wat gaande was rond het gebouw 

Stellingwerff en er was zelfs spra-Stellingwerff en er was zelfs spra-

ke van het samenvoegen van mu-ke van het samenvoegen van mu-

sea op een andere lokalisatie en de sea op een andere lokalisatie en de 

herziening van de vaste opstelling. Om-herziening van de vaste opstelling. Om-

dat we als erfgoedvereniging nauw be-dat we als erfgoedvereniging nauw be-

trokken zijn bij de werking van het ste-trokken zijn bij de werking van het ste-

delijk museum wilden we er toch het delijk museum wilden we er toch het 

fijne van weten. Het bestuur besloot dit fijne van weten. Het bestuur besloot dit 

punt op de agenda van de eerstvolgende punt op de agenda van de eerstvolgende 

erfgoedraad te zetten om ons toe te erfgoedraad te zetten om ons toe te 

laten onze mening inzake een eventuele laten onze mening inzake een eventuele 

verhuis en de nieuwe opstelling te kun-verhuis en de nieuwe opstelling te kun-

nen overbrengen. Op 24 februari werd nen overbrengen. Op 24 februari werd 

dit punt dan ook uitvoerig besproken dit punt dan ook uitvoerig besproken 

door de aanwezige leden samen met de door de aanwezige leden samen met de 

bevoegde ambtenaren en de schepen bevoegde ambtenaren en de schepen 

van Cultuur. Uit de reacties van de ver-van Cultuur. Uit de reacties van de ver-

schillende collega’s kon je opmaken dat schillende collega’s kon je opmaken dat 

niet alleen wij maar alle Hasseltse erf-niet alleen wij maar alle Hasseltse erf-

goedverenigingen een grote verbonden-goedverenigingen een grote verbonden-

heid met het Stadsmus voelen. Het is heid met het Stadsmus voelen. Het is 

immers quasi de enige plaats waar ze immers quasi de enige plaats waar ze 

hun verhaal op een permanente manier hun verhaal op een permanente manier 

kunnen vertellen.kunnen vertellen.  

Zowel schepen Mondelaers als de be-Zowel schepen Mondelaers als de be-

trokken ambtenaren waren blij verrast trokken ambtenaren waren blij verrast 

om van de verenigingen niet alleen de om van de verenigingen niet alleen de 

bevestiging van hun verbondenheid maar bevestiging van hun verbondenheid maar 

ook hun wil tot samenwerking met het ook hun wil tot samenwerking met het 

Stadsmus vast te kunnen stellen.Stadsmus vast te kunnen stellen.  

De schepen verzekerde ons ook dat er De schepen verzekerde ons ook dat er 

op dit ogenblik alleen maar denkpistes op dit ogenblik alleen maar denkpistes 

rond de werking en de lokalisatie be-rond de werking en de lokalisatie be-

staan en dat er nog geen enkele beslis-staan en dat er nog geen enkele beslis-

sing m.b.t. de lokalisatie genomen is. Er sing m.b.t. de lokalisatie genomen is. Er 

zijn immers nog vele andere aspecten zijn immers nog vele andere aspecten 

zoals de specifieke behoeften van elk zoals de specifieke behoeften van elk 

museum en het effect van de hele ope-museum en het effect van de hele ope-

ratie op de bezoekers waarmee rekening ratie op de bezoekers waarmee rekening 

dient gehouden te worden. Ze beloofde dient gehouden te worden. Ze beloofde 

ons ook dat men met de behoeften van ons ook dat men met de behoeften van 

de verenigingen zeker rekening zal hou-de verenigingen zeker rekening zal hou-

den. We houden jullie op de hoogte!   den. We houden jullie op de hoogte!     
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Nader bekekenNader bekeken  

Op onze ledenvergadering van begin december ll. toonde onze penningmeester Ronny dit prachtexem-

plaar van de vaas met modelnummer 319. Ze is zeer mooi gedecoreerd met een onder glazuur beschildering 

en aan de hals met goud gehoogd. Ze draagt de signatuur van de kunstenaar “L. CINQUIN” en 98 voor het 

jaartal 1898. Met de mooie beschildering en vergulding moet dit in de periode waarin ze gemaakt werd een 

echt topstuk geweest zijn en dat is ze naar onze mening vandaag nog steeds! 

Het gebeurt zelden dat op een korte periode twee gelijk-

aardige en vrij zeldzame stukken boven water komen. Op 

de reeds vermelde ledenvergadering van 11/12/15 

bracht Ronny niet alleen een vaas maar ook een rouw-

krans met treurende vrouw mee. Ook dit stuk is reeds ge-

kend onder vormnummer 546. Enkele weken later signa-

leerde Roald ons dat ook hij een gelijkaardige rouwkrans 

in monochroom groen had kunnen bemachtigen. Fune-

raire stukken zijn op zich al zeldzaam want ze worden 

zelden of nooit te koop aangeboden zeker als ze effec-

tief gebruikt geweest zijn.  Beide leden mogen dan ook 

van geluk spreken dat ze deze mooie Art Nouveau stuk-

ken bij hun collectie konden voegen.  

Links: de voor -en achterzijde 

Midden een detailfoto van de zeer 

mooie halsversiering met vergulde 

afboording. 

 

Onder: bodem met ingekraste 319 en 

het monogram “V” 

Rechtsboven: detail van de signatuur 

waarvan we tot op heden geen bijko-

mende informatie konden vinden.  

GevondenGevonden  
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Het is al weer bijna 10 jaar geleden dat dit hotel  in Blankenberge werd afgebroken  en bij die gelegenheid 

dankzij de inspanningen van de vzw “VSB” het centraal tegeldecor kon gerecupereerd worden.  Onze vere-

niging ging ook het engagement aan om de tegels los te maken van de gevelbrokken en ze daarna terug 

toonbaar te maken. Voornamelijk door gebrek aan ervaring werd dit steeds uitgesteld en het is dankzij Char-

lot De Bisschop en Ine Schuurmans dat we er in de loop van 2014 en 15 werk van gingen maken. We kregen 

einde vorig jaar nog een extra geldelijk steuntje van het departement Cultuur waardoor we plots de eerste 

fase van dit project nl. de wedersamenstelling en het reinigen van de tegels , konden aanvatten. 

Het volgend beeldverslag geeft een overzicht van het werk dat door onze leden verricht werd om de tegels 

in een staat te brengen om de 2e fase, de restauratie, te kunnen aanvatten. In een derde fase zullen we het 

paneel op een drager bevestigen zodat het terug kan uitgestald worden. 
 

19-12-2015  
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 8 en 9-03-2016  

Rechts: Met de expertise van 

Frans worden de eerste pogin-

gen gestart om de cement en 

baksteenrestanten te verwijde-

ren. 
 

Onder: Na enkele uren slagen 

we er in om praktisch 100% 

van het centrale deel te recon-

strueren. Bij nazicht blijkt dat er 

onvoldoende tegels overblij-

ven om de linker en rechter 

pendanten te vervolledigen 

Links: de ruimte werd op voorhand voorzien van een zandbak en een  grote zelfklevende referentiefoto. 
 

Midden: Onder leiding van Charlot wordt de verpakking geopend en begint het puzzelen 
 

Rechts:  De eerste tegels worden op hun vermoedelijke plaats gelegd  

Boven: meerdere paren ogen helpen om de 

stukjes tegel te herkennen op de foto 
 

Onder: sommige delen zijn zwaar gefrag-

menteerd, en moeten gerestaureerd worden 

boven: met detergenten, schuursponsjes en indien nodig met zoutzuur 

worden de tegeloppervlaktes gereinigd, Het resultaat mag gezien worden. 
 

Onder: na de schoonmaak worden de tegels en de fragmenten te drogen 

gelegd waarna ze in een individuele verpakking met hun refertenummer 

geplaatst werden. 

Tegelpaneel Hotel Leopold IITegelpaneel Hotel Leopold II  

Links: de werkplaats 

wordt ingericht om 

aan de grote schoon-

maak te beginnen. 

Enkele leden brengen 

hun persoonlijk mate-

riaal mee waarmee ze 

al heel wat tegels 

gekuist hebben 

 

Om de fragmenten 

makkelijk terug te 

vinden na reiniging 

wordt een systeem 

opgezet waarbij ze op 

de referentiefoto een 

nummer toegekend 

krijgen  dat ook op de 

verpakking zal herno-

men worden 

De verwijdering van de cement en baksteenlaag 

zorgde voor heel wat problemen. Na enkele uren 

word besloten om met de gebruikte methode waar-

bij met hamertjes en houtbeitels de laag voorzichtig 

weg wordt gekapt, te stoppen. Door de kwaliteit van 

de tegels (grès – steengoed) en de verwering was 

het gevaar voor verdere breuken immers niet denk-

beeldig. Daarenboven hield de cementlaag sommi-

ge gebroken tegels bij elkaar waardoor ze bij grote 

schokken nog verder konden fragmenteren. 

Het werd dus zoeken naar een betere en veiligere 

methode. Wat over en weer gemail met andere des-

kundigen, bracht geen uitsluitsel over de te gebrui-

ken methode. 

Patrick dacht er aan dat hij nog een tegelzaag met 

diamantschijf op de zolder had staan, misschien kon 

hij daarmee eens proberen. In onderling akkoord 

met het Stadsmus nam hij enkele tegels mee om te  

testen en met succes, de cementlaag kon er mooi 

mee afgezaagd worden zodat de achterkant van 

de tegels vlak werd. 

Niet alleen werd met deze methode extra beschadi-

ging vermeden maar werd er ook aanzienlijk tijd be-

spaard zodat de hele schoonmaakoperatie slechts 3 

dagen in beslag nam.   


