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Het aangekondigde bezoek van minister Sven Gatz 

had zo zijn gevolgen. Noch de conservator noch de 

bestuurders van vzw Stadsmuseum Hasselt en ook 

ons bestuur had geen enkele ervaring in het ontvan-

gen, en rondleiden van een minister in functie en dus 

staken we de koppen bij elkaar om te zien hoe we dat 

gingen aanpakken. In de aanloop van de tentoonstel-

ling had ik al laten verstaan eens eindelijk werk te wil-

len maken van de transcriptie van het interview dat 

Michel Broux en ikzelf in 2004 hadden met de klein-

zoon van Paul-Alphonse Gatz uit Sint Truiden. Het zou 

dan ook leuk zijn om dit uitgeschreven interview aan 

de minister te overhandigen. Het loonde de moeite 

om gedurende uren stukjes van de opname op cas-

sette te beluisteren en ze zin voor zin uit te schrijven 

want gaandeweg krijg je een beeld van de tijd en de 

omstandigheden waarin deze voor de fabriek zo be-

langrijke figuur leefde. Op het einde van het verhaal 

vertelt de kleinzoon  dat de fabrieksdirecteur een meid 

had voor de kinderen en die laatste had hij nog ge-

kend, ja zelfs haar honderste verjaardag meegevierd. 

Ze heette Trinette en was afkomstig uit Heks. Toeval 

VOORWOORD 
 

Beste vrienden, 

De intense samenwerking tussen onze vereniging en het Stadsmus die zich recent ontwikkelde in het kader van 

de restauratie van het Blankenbergs tegelpaneel en de daaraan verbonden tentoonstelling van recente aanwin-

sten, zijn een mooi voorbeeld van een “participatieve werking”. Meer nog ze illustreert ook het tegemoetkomen 

aan de behoefte van kleine erfgoedverenigingen om via het museum t.o.v. een groter publiek hun realisaties en 

werking te kunnen tonen. Dit bevestigd ook naar ons inziens de rol die het Stadsmus als forum voor de lokale 

erfgoedverenigingen dient te spelen. Het is dankzij deze samenwerking dat we op korte tijd 2 maal de lokale 

pers haalden en de tentoonstelling ook op de radio vermeld werd. De kers op de taart was natuurlijk het bezoek 

van Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz die in eerste instantie een kijkje kwam nemen naar de opstelling over 

zijn overgrootvader maar tijdens zijn bijna 2 uur durend bezoek ook de rest van het museum bezocht.  

Met nog een aantal, zei het eerder kleine publieksactiviteiten waaraan we in de eerstvolgende weken en maan-

den zullen deelnemen, kunnen we nu al spreken van een zeer succesvolle start van dit werkingsjaar.   
 

Het bestuur  
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ACTUEEL 

wil dat ik enkele weken geleden per mail de vraag 

kreeg waarom er toch zo weinig geboden werd op een 

authentiek stuk Hasseltse keramiek. Bij nazicht bleek  

de vraag van iemand te komen die in Heks woonde. 

Mijn nieuwsgierigheid was gewekt en ik vroeg haar of 

ze misschien familie was van die meid.  Het antwoord 

was nee maar ze kende wel de dochter van die meid, 

het is haar buurvrouw, wordt vervolgd!  

Het herdenkingsbord met volgnummer 63 dat (nog steeds) op 2e hands wordt 

aangeboden en waarop je een bod kan uitbrengen. (Foto B. Goffin) 

de 20e eeuw de “depothouder” van de Hasseltse keramiekfabriek in de streek 
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LINKS:  Kennismaken met de  minister in de spiegelzaal. 
 

ONDER LINKS:  onze secretaris  geeft een gedetailleerde uitleg over 

de door Paul Alphonse Gatz ontworpen sanitaire installaties. 
 

ONDER RECHTS: Even stilstaan bij het voorwerp waarmee de zoek-

tocht naar de figuur van Alphonse Gatz startte, nl de tegelcatalogus 

die zijn stempel draagt en die vermoedelijk door hem als zijn per-

soonlijk werkinstrument werd gebruikt.  

De tekening voor een haardontwerp in “Vlaamse stijl” gaf tijdens de 

voorbereiding van de tentoonstelling één van zijn geheimen prijs, 

Alphonse Gatz verwerkte immer zijn naam in het centraal geplaatst 

wapenschild en in de rechter banier is duidelijk “Hasselt” te lezen  
 

ONDER 2e rij: Aandacht voor de brieven en de personalia van zijn 

grootvader 

MINISTERIELE INTERESSE 

De vondst van de brieven van de hand van Paul 

ALphonse Gatz, maakte heel wat los, niet alleen kre-

gen we dankzij deze documenten inzicht in het reilen 

en zeilen van de keramiekfabriek anno 1903-4 maar 

toen schepen Mondelaers, langs haar neus weg te-

gen minister Gatz  vertelde van deze vondst  was zijn 

interesse onmiddellijk gewekt. Toen zij hem bij een 

volgende gelegenheid vertelde dat de brieven ver-

taald en tentoongesteld zouden worden bevestigde 

hij zijn interesse en beloofde eens een kijkje te ko-

men nemen. Hij hield woord en op 24 februari ont-

ving een kleine delegatie waaronder onze secretaris,  

de minister om hem meer details over de professio-

nele activiteiten van zijn overgrootvader te vertellen. 

Tijdens het bijna 2 uur durend bezoek kreeg de kera-

miek natuurlijk de meeste aandacht gezien de link 

met directeur P.A. Gatz maar ook de rest van het 

museum werd bezocht waarbij de nadruk lag op de 2 

Vlaamse top erfgoedstukken die het Stadsmus rijk is. 

Met een aantal foto’s geven we u verslag van dit be-

zoek. 
 

R. Favoreel 
 

Massier met als omschrijving “Brule parfum 3  graces” H125 Ø 45 

5200€ te koop staat koos voor de 3 gratiën (3 zus-
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Hauwaert op een map waarin enkele tientallen foto’s van de keramiekfabriek opgeborgen zaten.

 

 
Op zondag 23 april wordt erfgoeddag gehouden onder het thema “Zorg”. Onze vereniging zal 

een stand opbouwen in de Provinciale Bibliotheek en er het verhaal over het paneel “Assyrische 

 
Om dit project alle kansen te geven besloot het bestuur van de vzw “Vieux NImy” de tentoon

daan en met een gevoel van “het was eens iets an-

ders”  huiswaarts.

Na het gedeelte gewijd aan zijn overgrootvader werd ook stilgestaan bij de recuperatie 

en  restauratie van de Blankenbergse Irissen,  ook het overzicht van Hasseltse keramiek 

op het eerste verdiep kwam aan de beurt. Op het einde ontving de minister een over-

zicht van het archiefmateriaal dat betrekking heeft op zijn overgrootvader. RECHTS: de 

opdracht die hij in ons exemplaar schreef.   (foto’s Roland Hermans i.o. Stad Hasselt) 
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De vele 

uren werk die zowel 

onze leden als restauratrice 

Charlot aan het paneel besteed 

hebben resulteerden in een prach-

tig resultaat. Het is zonder overdrijven 

één van de topstukken Hasseltse kera-

miek die het museum rijker geworden is 

en is daarenboven een mooi voorbeeld van 

het type producten dat aan de basis lag van 

hun succesverhaal. Een kleine maar goedge-

documenteerde tentoonstelling was dan ook op 

zijn plaats om deze aanwinst in de verf te zet-

ten. Deze opende op 9 februari, en om het ver-

haal in detail te vertellen werd er ‘s anderen-

daags nog een KEIK georganiseerd. Hierna vin-

den jullie het verslag van beide evenementen. 

 

BOVEN: Cultuurschepen Mondelaers nam 

uitgebreid de tijd om zich door restaura-

trice Charlot De Bisschop te laten rond-

leiden en zich te informeren over de fi-

nesses van deze restauratieopdracht. 

 

RECHTS: groepsfoto met onze secretaris 

die het project voor onze vereniging coör-

dineerde, samen met de restauratrice, 

schepen Mondelaers en Michel Ilsen. 

APOTHEOSE TEGELPANEEL HOTEL LEOPOLD 

Rechts: De sprekers op de vernissa-

ge, Michel Ilsen, voorzitter vzw 

Stadsmuseum Hasselt, Schepen van 

Cultuur Mondelaers en Mario Baeck 

gaven elk met hun invalshoek blijk 

van hun appreciatie voor de samen-

werking, het mooie resultaat en het 

belang van dit stuk. 

pagina’s tellende en rijk geΝllustreerde brochure voor.
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haal in detail te vertellen werd er ‘s anderen-

 

LINKS:  

een aandachtig publiek luistert naar de openingsspeeches. 
 

ONDER: 

Mario Baeck in gesprek met de Mr. & Mvr. Kennes Van As-

broeck, de drijvende krachten voor erfgoedbehoud  in  

Blankenberge 

 

LINKS: 
  

Ook op zaterdag waren Charlot en Patrick van dienst om 

tijdens hun presentatie de details over het ontstaan van het 

paneel, de recuperatie en de uiteindelijke restauratie uit de 

doeken te doen. Onze secretaris schreef er ook een 20 

pagina’s tellende en rijk geΝllustreerde brochure voor. 



 Stadsarchief 

 Bij zijn zoektocht naar informatie over de panden gelegen op de Grote Markt stootte Danny V.D 

 Hauwaert op een map waarin enkele tientallen foto’s van de keramiekfabriek opgeborgen zaten. 

 Onze secretaris zal dit samen met hem verder onderzoeken, verslag in de volgende Nieuwsbrief.   

 Nieuwe look 

 Zoals beloofd zal onze communicatie stap voor stap aangepast worden aan de nieuwe look. De 

 lidkaarten voor 2017 kregen dus een nieuw kleedje aangemeten en werd naar een bankkaart 

 formaat teruggebracht.  

 Eerstvolgende activiteiten: 

 Op zondag 23 april wordt erfgoeddag gehouden onder het thema “Zorg”. Onze vereniging zal 

 een stand opbouwen in de Provinciale Bibliotheek en er het verhaal over het paneel “Assyrische 

 Leeuwenjacht vertellen. Open van 13-18u., toegang gratis.   

 De jaarlijkse Gilliotmarkt in Hemiksem wordt op 18 juni gehouden. Onze vereniging zal er een 

 stand opzetten en er het verhaal van de Majoliques de Hasselt vertellen. 

 Nimy 

 Om dit project alle kansen te geven besloot het bestuur van de vzw “Vieux NImy” de tentoon-

 stelling uit te stellen naar 2018. In samenspraak met het stadsbestuur en het museum zal onze 

 vereniging de coördinatie van dit project op zich nemen.   
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KORT GEMELD 

LEDENVERGADERING  9-12-16 

2016 was het jaar waarin onze vereniging 15 kaarsjes 

mocht uitblazen. Reden genoeg dus om er een be-

scheiden feestje rond te bouwen. Het bestuur nodigde  

alle leden uit om op vrijdag 9 december naar het Cul-

tureel Centrum te komen samen met de echtgenoten 

en partners om er een glas Cava op te drinken. Om-

dat de mens niet van drank alleen leeft werd ook een 

kleine broodjesmaaltijd aangeboden. Na de begroe-

ting door de voorzitter stak onze secretaris een klein 

speech af waarin hij iedereen dankte voor de samen-

werking tijdens de voorbije 15 jaar en hij ook even 

vooruitblikte op de drukke agenda van 2017 en de 

plannen voor de eerstvolgende 5 jaar. 

Daarna werden de flessen aangebroken en schoof 

iedereen aan tafel om de te genieten van de lekkere 

broodjes en wraps die intussentijd gearriveerd waren. 

Tijdens de maaltijd werd er gezellig bijgepraat en het 

viel op dat het thema keramiek niet erg veel aan bod 

kwam. Het accent in vele gesprekken lag eerder op de 

dagdagelijkse dingen zoals het weer, de kinderen en 

de gezondheid. Naar het einde toe kwam het thema 

keramiek toch weer terug bovendrijven en niet alleen in 

de discussies want enkele onder ons hadden wat ma-

teriaal bij om te tonen, te ruilen en te verkopen. Door 

de gezelligheid verloren we de tijd uit het oog waar-

door we rond 11 u door een kordate nachtwaker  tot 

de orde geroepen en vriendelijk verzocht werden om 

op te ruimen en te vertrekken. Toen we daarna nog 

probeerden om het feest verder te zetten in het cafe-

taria moesten we tot onze spijt vaststellen dat ook 

daar de lichten al uit waren en dus vertrokken we vol-

daan en met een gevoel van “het was eens iets an-

ders”  huiswaarts. 
 

Roald Vliegen 

opdracht die hij in ons exemplaar schreef.   (foto’s Roland Hermans i.o. Stad Hasselt)
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De tekening voor een haardontwerp in “Vlaamse stijl” gaf tijdens de 

wapenschild en in de rechter banier is duidelijk “Hasselt” te lezen 

Met een aantal foto’s geven we u verslag van dit be-

De studie van het assortiment sierkeramiek dat door 

de Majoliques de Hasselt werd geproduceerd legt dui-

delijk het verband met de Zuid-Franse keramisten fa-

milie Massier. Vele Hasseltse producten zijn geïnspi-

reerd op of zijn bijna exacte kopieën van de modellen 

van Clément, Delphin en Jerôme Massier die in de 

streek van Vallauris actief waren. 

Vermoedelijk kwam Celestin Helman tijdens de we-

reldtentoonstellingen eind 19e eeuw met hen in con-

tact en werd zo verdeler van hun producten voor Bel-

gië. Niet alleen stalde hij een aantal voorbeelden van 

hun vazen en staanders in zijn winkel uit maar had hij 

ook de verkoopcatalogi van de Massiers in zijn bezit. 

Als directeur van de Hasseltse keramiekfabriek lag het 

dan ook voor de hand dat hij deze bron van inspiratie 

te beschikking stelde van de Hasseltse modelleurs. 

Ook het Hasselts stel samengesteld uit de coupe met 

nummer 376 en de staander met nr 373 is aan de 

Massiers schatplichtig, getuige de beelden van een 

onlangs ontdekt exemplaar van een gelijkaardig stel 

gemaakt door Jerôme (zoon) Massier (1850-1917).    

 

ONDER  
 

LINKS: Afbeelding van de staander uit de catalogus van Jerôme 

Massier met als omschrijving “Brule parfum 3  graces” H125 Ø 45 

cm, prijs voor een monochrome versie 220 (F)Fr . 
 

MIDDEN: de staander zoals het bij een Frans antiquair aangeboden 

wordt  
 

RECHTS: de Hasseltse variant  

Kariatiden, Sfinxen of 3 gratiën?  

Het zal voor de meesten onder ons een zorg wezen of 

deze bevallige dames onder de ene of andere noemer 

vallen maar niet voor de redactie want we zijn het aan 

ons nageslacht verplicht om alles juist te benoemen. 

Dus gingen we op zoek naar wat meer uitleg over de-

ze 3 mogelijkheden. De antiquair waar dit stuk voor 

5200€ te koop staat koos voor de 3 gratiën (3 zus-

ters) waarvan de oorsprong terug te vinden is in zowel 

de Griekse als de Romeinse Mythologie. We zoeken 

dus nog wat verder en komen hier zeker in een vol-

gende editie op terug. 
 

P. Thijs 

NADER BEKEKEN 



sten, zijn een mooi voorbeeld van een “participatieve werking”. Meer nog ze illustreert ook het tegemoetkomen 
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Met dit krantenknipsel komt er weer een stukje fabrieksgeschiedenis boven 

water. De firma Merveille-Gysels (opvolger Verhaege-Lebret) blijkt begin van 

de 20e eeuw de “depothouder” van de Hasseltse keramiekfabriek in de streek 

van Brugge te zijn geweest. De firma de Loof De keulenaere wiens naam op 

de reclametegeltjes staat en aan de kanaalkom te Brugge was gevestigd, 

heeft vermoedelijk dit depothouderschap later overgenomen.  

Uit deze advertentie kunnen we opmaken dat ze een allegaartje van goederen 

aanboden waaronder geschenken, juwelen en andere luxe goederen. Dit doet 

denken aan het verhaal van Verviers waar het depot ook in een geschenken-

winkel gevestigd was . De reden daarvoor is niet ver te zoeken, de Hasseltse 

vazen en cache-pots pasten perfect in het aangeboden assortiment.  

GEVONDEN 

Op het vlak van de vondsten was het jaar 2017 tot nu maar povertjes, tot we enkele dagen voor de deadline van 

deze nieuwsbrief een mailtje kregen van Roald die ergens een mooie Klokvaas (vormnummer 163) op de kop wist 

te tikken. Het is een uitzonderlijk mooi exemplaar met prachtige druipglazuur in een vrij zeldzame kleurcombinatie 

en met aangepaste barbotine bloemversiering. 

Dank zij een tip van Roald kon ikzelf ook een mooi paar vazen van model 170 met bronzen armaturen in art nou-

veau stijl vanuit het zuiden van Frankrijk terug naar België halen. We kregen ze perfect verpakt in een veel te groot 

karton netjes door de post aan onze voordeur afgeleverd. Het is altijd met wat spanning dat je zo een zending 

openmaakt want velen onder ons hebben al beschadigde stukken toegezonden gekregen. Gelukkig waren deze in 

perfecte staat en konden ze na een grondige poetsbeurt hun plaats innemen tussen de rest van de collectie.  
 

P. Thijs 


