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Sinds enkele jaren organiseert de stedelijke erfgoed- 

raad het Hasselts Klein Onderhoud. Neen, we moeten 

onze wagen niet binnenbrengen om te smeren maar 

het is de bedoeling om tijdens deze vergadering de 

erfgoedverenigingen een kans te geven om rond een 

bepaald thema van gedachten te wisselen. Op het 

programma staan enkele presentaties die een aantal 

invalshoeken van het thema nader toelichten en een 

workshop  waarin de aanwezige leden de thematiek   

in een Hasseltse context bespreken en er een concre-

VOORWOORD 
 

Beste vrienden, 

Met goede argumenten hebben boek je makkelijker resultaat, dit hebben we in de praktijk kunnen ondervinden. 

Sinds geruime tijd is onze vereniging lid van de Socio-Culturele raad waar we in de groep “vorming en recreatie” 

ondergebracht worden en we met +/- 85 leden op de 150 een ruime meerderheid vormen. Via het lidmaatschap 

kan elke vereniging ook aanspraak maken op een subsidie van de stad. Deze wordt toegekend op basis van een 

puntensysteem waarvan wij al van bij het begin het gevoel hadden dat het niet meer aan de realiteit van vandaag 

beantwoorde. Het bestuur van de raad besloot om dit systeem te analyseren en daar waar nodig aan te passen. 

Zij vroeg de verenigingen hun opmerkingen te formuleren en we maakten dan ook graag van de gelegenheid ge-

bruik om een aantal fundamentele problemen aan te kaarten, Na enige maanden kregen we reactie van de ver-

antwoordelijke van het departement Cultuur die er aan hield om ons persoonlijk te contacteren. Onze opmerkin-

gen waren blijkbaar pertinent want op één na werden ze allemaal aanvaard en zou er in het nieuwe reglement 

rekening mee gehouden worden. Door deze wijzigingen zullen we niet noodzakelijk veel meer subsidies krijgen 

maar we hebben toch het gevoel dat mede dankzij onze opmerkingen de verdeling “eerlijker” zal gebeuren.     
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ACTUEEL 

te invulling trachten aan te geven.  

Het thema voor dit jaar was “Erfgoed & Kinderen en-

Jongeren. De vzw Mooss nam als eerste spreker het 

woord en toonde in haar presentatie hoe zij dagdage-

lijks rond dit thema werken. Met een aantal concrete 

voorbeelden toonden zij aan dat de jeugd op een in-

teractieve manier kan bewust gemaakt worden van het 

lokaal erfgoedaanbod. Daarna was het de beurt van 

twee leerkrachten van de PXL Hogeschool, waar we 

trouwens te gast waren, zij verduidelijkten hoe in het 

onderwijs en meer bepaald bij de leerkrachtenoplei-

ding het thema erfgoed in het lespakket verwerkt 

word. Na de presentaties namen we deel aan kleine 

gespreksgroepen waarin getracht werd om een aantal 

suggesties in een concreet project te gieten. Onze 

secretaris die in een groep met museum conservator 

Ann Delbeke zat, werkte samen met enkele studenten 

en een prof een klein project uit om de fabricage van 

keramiek in het Stadsmus te demonstreren. 

Na afloop kregen we nog een kleine receptie aange-

boden waarmee deze leerrijke avond afgesloten werd. 
 

R. Favoreel                         (foto dpt. Cultuur Hasselt) 

Hasselts Klein Onderhoud 26.10.2016. Een aandachtig publiek van studenten 

en erfgoedwerkers luisteren naar de presentatie van vzw Mooss 

n een reactie op onze vorige nieuwsbrief feliciteerde Mario Baeck ons met de vernieuwde “frisse” lay

meldde ons ook dat de onleesbare tekst op de promotie tekening, die we verkeerdelijk als “balques” hadden ge-

lezen, “briques” is. Rekening houdend met het artistieke aspect en het feit dat dit perfect past in de opsomming 

Volgend jaar  is het thema “muziek” dus 

e oogst is rijk aan vondsten maar in verhouding tot deze die op de vorige pagina’s te zien zijn, is dit koppel 

Ze werden als koppel verkocht maar een “echt paar” zijn ze niet want de ene heeft een donkergroene buik en de 
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Deze met de handgeschreven brief van Alphonse Gatz, gedateerd oktober 1903, is de eerste in een rij van 33 documenten die we dankzij  

tegelverzamelaar Kristof Dhaenens uit Anderlecht voor het Stadsmus konden verwerven.  

ONTDEKKING 
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Delbeke lid van deze raad waar hij samen met een aantal collega’s advies over de collectie

 

Bibliotheek.  In het kader van het thema “zorg” zal o.a. het project Assyrische Leeuwenjacht in 

beeld gebracht worden samen met wat foto’s van de fabriek en enkele objecten.

 

De ontdekking van deze briefwisseling tussen fa-

brieksdirecteur Alphonse Gatz en een klant uit Heusy 

geeft een uniek inzicht in de werking van de fabriek en    

de verhouding die ze anno 1903 t.o.v. haar klanten 

had . We mogen ons dus zeer gelukkig prijzen dat een 

tegelverzamelaar ze voor een klein bedrag op de bro-

cantemarkt van Waterloo kon oppikken. Beter nog 

toen hij ons ontmoette tijdens de Gilliot markt sprak hij 

er ons spontaan over aan en liet ons verstaan dat hij 

ze zelf niet wilde houden en vroeg of we misschien 

interesse hadden. In samenspraak met het Stadsmus 

besloten we stukken van hem over te nemen. Hij 

stuurde ons daarna al de gescande documenten zo-

dat we ze al wat konden bestuderen. Tijdens de erf-

goedraad van september vertelde onze secretaris dit 

verhaal en dat viel niet in dovemansoren.  Toen sche-

pen Mondelaers in oktober een ontmoeting had met 

 

In de 33 documenten zitten niet alleen brieven maar 

ook postkaarten ontvangstbewijzen en zelfs kladjes 

van brieven. Alle stukken zijn met de hand geschre-

ven en natuurlijk in het Frans opgesteld, de voertaal 

begin 20e eeuw in vele bedrijven. Daarenboven was 

Alphonse Gatz van Verviers en zijn klant woonde wat 

verder in Heusy. Het handschrift van de fabrieksdi-

recteur is vrij duidelijk leesbaar, dat van de tegen-

partij is andere koek. Er zal dus nog wat tijd over 

gaan om alles te ontcijferen en te vertalen. Hopelijk 

ontdekken we er ook nog wat leuke weetjes in die 

we dan in een volgende nieuwsbrief zullen opnemen.  

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz, een ver fami-

lielid van Alphonse, sprak zij hem over de vondst van 

deze correspondentie. De minister toonde zich zeer 

geïnteresseerd en vroeg haar om hem op de hoogte 

te houden van de verdere ontsluiting van deze docu-

menten. Enkele weken later liet de schepen aan onze 

secretaris weten dat de minister haar ook had gesig-

naleerd dat er nog een achterkleinzoon van Alphonse 

Gatz in een rusthuis in Tienen verbleef en dat die ook 

misschien nog wat informatie had. 

Het museum zal deze documenten met de hulp van 

onze secretaris vertalen en verder bestuderen. Er 

wordt ook gedacht om er een kleine tentoonstelling 

mee te organiseren waarbij niet alleen de briefwisse-

ling maar ook de originele tekeningen van Alphonse 

Gatz een plaats zouden krijgen. Minister Gatz zou al 

laten verstaan hebben dat hij dan graag wat tijd voor 

een museumbezoek zal vrijmaken! 

boekje met de titel “Le Faien-

cier” wat zoveel betekent als de 

“keramist”. Het schutblad ont-
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Soms zit het geluk in een klein hoekje, ik had immers 

evengoed zoals gewoonlijk snel door de veiling cata-

logus kunnen bladeren en dit “Frans werk” gelaten 

voor wat het was. Iets deed me echter twijfelen, dus 

bladerde ik terug en keek even in detail naar de coupe 

en de sokkel en al snel vroeg ik me af  of dit toch niet 

een monumentaal stuk Hasseltse keramiek was. 

De coupe kende ik al want het Stadsmus had er vorig 

jaar zo een gekocht. Ik vergeleek dus de foto van bei-

de en moest constateren dat de buiklijn blijkbaar toch 

verschillende was en ook al stemden de opgegeven 

maten grotendeels overeen toch bleef de twijfel. Het 

museum wilde het ook graag aankopen als het een 

goed stuk was en er zat dus niets anders op dan tij-

dens de kijkdagen er naar toe te gaan om te zien of er 

ook een modelnummer (376) in stond. In combinatie 

met een bezoek aan een lokale rommelmarkt pas-

seerden we er ‘s zondags in de voormiddag. Ter 

plaatse aangekomen vroeg ik assistentie om de coupe 

van de sokkel te lichten en ja hoor het nummer 376 

stond mooi in het midden van de bodem in de holle 

voet. 

Het was dus zeker een Hasselts stuk op een sokkel 

die we tot dan toe nog nooit gezien hadden. Het was 

nagelbijten de volgende dinsdag en het vergde een 

serieuze inspanning om het stuk te verwerven maar 

het is gelukt en enkele weken later stond het niet meer 

bij Horta maar in het Stadsmus te blinken. 
    

 

BOVEN: een kopie van de online veiling catalogus  met een foto en 

een summiere omschrijving van het stel. 

RECHTS: de uitvergrote  foto uit de veiling catalogus 

ONDER: de foto van de in 2015 aangekochte coupe als vergelij-

king. Het verschil in de buiklijn blijkt optisch bedrog te zijn 

De gele vlekken op coupe en staander zijn vermoedelijk afgedro-

pen glazuur van een stuk dat in de oven boven dit geheel stond  

ONTDEKKING 
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Op de detail beelden links zie je hoe de staander opgebouwd werd rond 3 op-

staande delen in de vorm van gevleugelde vrouwenfiguren die een driehoekig 

plateau dragen. Dit werd zeer precies uitgevoerd want de voet van de coupe 

past netjes tussen de hoofden. Centraal wordt het plateau nogmaals onder-

steund door een keramieken kolom die bovenaan uitmond in een gelobde knop 

en naar onder toe versmald en eindigt in een bol die op de basis rust.  

Om het geheel ook onderaan precies te doen passen worden de opstaande 

delen met een keramieken ring uit elkaar gehouden. Hier door vinden de gekrul-

de staartuiteinden van de opstaande delen precies hun plaats op het vlakke deel 

van de voet. De bodemplaat verbreed naar onder toe en is als het ware opge-

bouwd uit verschillende lagen nl. afwisselen vlak, afgerond, vlak en geknoopt. 

Het geheel rust op 3 blokvormige voeten.   

logus kunnen bladeren en dit “Frans werk” gelaten 

seerden we er ‘s zondags in de voormiddag. Ter 

KENMERKEN 
 

Maten:   Ø: 47,5 H: 101 cm 

 

Nummer:  373 

 

Andere:    geen 

 

Kleuren:    kobalt blauw met 

  gele toetsen 
 

Bodem:    ongeglazuurd 
 

Scherf:     wit 

In de holte van de voet bevind zich het vrij grote 

ingekraste vormnummer. 

 

In de omschrijving van Horta wordt 

gesproken van 3 Kariatiden. Dit zijn 

rechtopstaande vrouwenbeelden die 

als steunpilaar in een bouwwerk dien-

den. De meest bekende zijn deze die 

in de Griekse tempels staan waarvan 

we hier naast een afbeelding tonen. 

De figuren die in deze staander ge-

bruikt werden stemmen hier niet mee 

overeen. Ze dragen immer vleugels 

en het lichaam gaat vanaf het middel  

over in een geschubde staart. Verder 

onderzoek is nodig om ze juist te 

benoemen.  



In deze nieuwe rubriek worden een aantal weetjes gebundeld bvb uit de erfgoedraad, maar ook initia-

tieven, contacten projecten, informatie etc. die voor de leden interessant kunnen zijn.  

 Sittard 

 Elise Janssen heeft haar stoute schoenen aangetrokken en ging naar het stedelijk museum in 

 Sittard om een eventuele tentoonstelling van keramiek uit de zusterstad Hasselt  aan te kaarten. 

 Ze hadden er wel oren naar en zullen ons weldra contacteren. 

 Collectieraad Stadsmus 

 Onze secretaris die als bruggepensioneerde nu meer tijd heeft werd op uitnodiging van Ann 

 Delbeke lid van deze raad waar hij samen met een aantal collega’s advies over de collectie- 

 vorming zal geven. 

 Erfgoeddag 2017 

 Onze vereniging is voorstander van een erfgoedweekend en kaartte dit aan op de erfgoedraad. 

 Er wordt samen met de andere leden gekeken hoe dit kan gerealiseerd worden. Voor 2017 zijn 

 we op erfgoeddag (en misschien ook de dag er voor) te gast in de inkom van de Provinciale  

 Bibliotheek.  In het kader van het thema “zorg” zal o.a. het project Assyrische Leeuwenjacht in 

 beeld gebracht worden samen met wat foto’s van de fabriek en enkele objecten. 

 Nimy 

 Een eventuele samenwerking werd reeds in 2015 tijdens ons bezoek besproken. Ook dit jaar 

 kwam het aan bod waarna de secretaris via de voorzitter van het museum officieel de vraag 

 kreeg om van april tot eind september 2017 Hasseltse Keramiek in hun museum te exposeren.   

 

 Voor meer informatie over deze berichtjes kan je terecht op het secretariaat  
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KORT GEMELD 

 

UIT DE BIB  

Op rommelmarkten kijken we 

meestal naar het aanbod in ke-

ramiek maar het loont ook af en 

toe de moeite om eens tussen 

het oud papier te scharrelen. Zo 

vonden we in Doornik dit Frans 

boekje met de titel “Le Faien-

cier” wat zoveel betekent als de 

“keramist”. Het schutblad ont-

brak en eerst dachten we dat 

het een reclameboekje was van 

een machinefabriek maar toen  

we het doorbladerden vonden 

we een gedetailleerde uitleg over 

het volledige productieproces 

van keramiek. Hiernaast vind je 

enkele voorbeelden van wat er 

zoal in te zien is maar er zit nog 

veel meer in dit 372 bladzijden 

tellend werkje dat in november 

1922 in Parijs gedrukt werd voor 

de firma EREL, leverancier van 

machines voor de keramiekin-

dustrie. 
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LINKS: Charlot in haar element  bij het opvullen en bijschilderen van de ontbrekende delen 

van een zwaar gehavende tegel. 

BOVEN: Het paneel is bijna klaar, slechts enkele witte stukjes moeten nog bijgekleurd worden 

Charlot werkte in het najaar naarstig verder om het 

tegelpaneel terug in zijn vroegere glorie te herstellen. 

Medio november kwam het verlossend bericht dat de 

restauratie af was en het paneel terug naar Hasselt 

kon gebracht worden. 

In tussentijd trachtte onze vzw het juiste materiaal te 

vinden dat als bodemplaat kan dienst doen. Het 

aanbod is zeer divers maar op aanraden van de res-

tauratrice, gingen we in zee met de Nederlandse fir-

ma Wolvega voor de levering van een heel sterke en 

toch superlichte kunststofplaat die met lasertechno-

logie op maat gezaagd wordt, 

In december start dan de derde fase en zullen de 

tegels op de plaat vastgezet worden waarna de 

technische diensten van de stad er een metalen fra-

me zullen rondzetten zodat het kan opgehangen 

worden. Het museum en de stedelijke dienst Cultuur 

hebben zich ten volle achter het project geschaard 

en stelden samen met onze vereniging een com-

municatieplan op rond de inhuldiging van het geres-

taureerde paneel. We willen ook het verhaal vertellen 

van dit project dat eigenlijk één lange leerrijke erva-

ring was voor het beheer en het tot een goed einde 

brengen van de restauratie van een tegelpaneel. Van 

bij de afbraak van het pand tot de uiteindelijke ten-

toonstelling van het afgewerkt geheel hebben we 

stap voor stap onze weg moeten zoeken en soms 

proefondervindelijk oplossingen moeten vinden voor 

de problemen die zich stelden. Ook voor onze steun 

en toeverlaat Charlot was het zeker een mijlpaal in 

haar prille carrière als restauratrice.  

Op 10 februari 2017 zal de mini tentoonstelling geo-

pend worden, en daarbij zal iedereen die er van ver 

of dichtbij aan meegewerkt heeft samen met hen die 

het Hasselts keramiek een warm hart toedragen, uit-

genodigd worden. Zet dus deze datum nu al maar in 

je agenda! 
 

P. Thijs 
 

PROJECT HOTEL LEOPOLD 

AGENDA 2016 - 2017 

 9 december  2016  eindejaarsactiviteit , viering 15 jaar VUHK 

 10 februari 2017 opening minitentoonstelling Stadsmus 

 11 februari Stadsmus Lezing (KEIK) project hotel Leopold, brochure verkrijgbaar ter plaatse 

 maart 2017  Algemene ledenvergadering 

 april 2017 opening expo Hasselts keramiek Nimy 

 23 april 2017 erfgoeddag  

 juni 2017 Gilliotmarkt Hemiksem (stand Hasselts keramiek) 



Culturele raad waar we in de groep “vorming en recreatie” 

maar we hebben toch het gevoel dat mede dankzij onze opmerkingen de verdeling “eerlijker” zal gebeuren.    

Het thema voor dit jaar was “Erfgoed & Kinderen en-

KENMERKEN 
 

Maten:      Ø: 22,5-23,5 cm 

  H: 42,5-43,5 cm 

 

Nummer:  3 

 

Andere:    geen 

 

Kleuren:    bruin met grijze  

  toetsen   
 

Bodem:    geglazuurd 
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ERRATUM 

In een reactie op onze vorige nieuwsbrief feliciteerde Mario Baeck ons met de vernieuwde “frisse” lay-out. Hij 

meldde ons ook dat de onleesbare tekst op de promotie tekening, die we verkeerdelijk als “balques” hadden ge-

lezen, “briques” is. Rekening houdend met het artistieke aspect en het feit dat dit perfect past in de opsomming 

van de producten is het zeker dat men geglazuurde bakstenen bedoelde en geen balken.      

Mario vroeg ons ook om te vermelden dat de tegels van de collectie Pozzo, geen aankoop van maar een schen-

king aan de Koning Boudewijn Stichting is. 

BEZOCHT 

. 

Het Blankenbergs Belle Epoquecentrum  

hield zijn jaarlijkse thematentoonstelling 

onder de noemer Mode in de belle épo-

que. Museumcoördinator Dirk Decoster 

vroeg onze secretaris of hij iets in keramiek 

had dat in deze tentoonstelling paste. Het 

antwoord was vlug gevonden, de dames-

schoentjes waarvan hij er verschillende in 

zijn collectie had konden mooi ingepast 

worden. Meer nog één exemplaar werd 

zelfs in confrontatie met een authentieke 

damesschoen uit die periode te kijk gezet. 

Volgend jaar  is het thema “muziek” dus 

moest er iemand een keramiekstuk hebben 

dat  hierbij past, laat het ons weten! 

GEVONDEN 

De oogst is rijk aan vondsten maar in verhouding tot deze die op de vorige pagina’s te zien zijn, is dit koppel 

vazen klein bier. Als je ze in Brussel op het Vossenplein echter voor een snoepcent kan kopen blijft het toch een 

mooie aanwinst en dit ongeacht de saaie bruine kleur. 

Ze werden als koppel verkocht maar een “echt paar” zijn ze niet want de ene heeft een donkergroene buik en de 

andere is bruin met grijze toetsen. Ze hebben beide ook een nummer in reliëf en ook de malnaden zijn vrij goed 

zichtbaar. Nummers in reliëf komen zeer zelden voor, het modelnummer 3 was reeds bekend en dus kan er over 

de authenticiteit geen twijfel bestaan. 

P. Thijs 


