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COLOFON 
 

Redactie:      R. Vliegen, P.  Thijs  

                   R. Favoreel  

Eindredactie: P. Thijs 

Fotografie:    P. Thijs *  

* (tenzij anders vermeld).  

De foto’s hier onder tonen de VOORWOORD 
 

Beste vrienden, 

Het internet en de sociale media zijn niet alleen de eerste bron van informatie voor de verzamelaars maar ook in 

vele gevallen de vindplaats voor nieuwe collectie stukken, getuige een aantal voorbeelden in deze uitgave. Per-

soonlijk koop ik zeer regelmatig vazen via Ebay, 2e Hands en Marktplaats en sinds een aantal jaren is Delcampe 

een goeie bron voor het vinden van documentatie.  

In het begin, zowat 10 jaar geleden, leed de onlineverkoop nog aan kinderziektes en was er nog de vrees voor 

de elektronische betaling en het gebrek aan betaalbare verzendmogelijkheden. De haast volledige omschakeling 

naar online bankieren en de enorme groei van het onlineaanbod brak ook de markt van de bezorgers open 

waardoor de prijzen een stevige duik maakten. Een ander aspect is dat van de betrouwbaarheid van de aanbie-

ders waarvan je eigenlijk niet veel meer weet dan de naam (pseudoniem) en een emailadres maar op enkele 

kleine akkefietjes na waren er nooit echt grote problemen, tot deze zomer… 

In opdracht van het bestuur van het Stadsmus bood ik op een aantal bladen afkomstig van een tegelcatalogus 

en na een taaie strijd met een tegenbieder werd op 19 juni de buit binnen gehaald. De contacten met de verko-

per verliepen vlot en hij beloofde na ontvangst van de koopsom de documenten met een aangetekende zending 

op te sturen. Toen ik na een 4 tal dagen nog niets ontvangen had en met de wetenschap dat een aangetekende 

zending normaliter binnen de 24 tot 48 u bij de bestemmeling is, begon ik me toch wat zorgen te maken. Op 

aanraden van de postbediende nam ik contact op met de verkoper maar die bleek op een lange vakantie ver-

trokken te zijn en had zijn zoon de opdracht gegeven om de verzending te regelen voor die zelf ook op vakantie 

vertrok. Hij bezorgde me wel een trackingnummer en wat bleek, mijn zending zat in Dinant in de afdeling onbe-

stelbare stukken. Om een lang verhaal kort te maken na vele mails naar waarvan de inhoud een steeds dreigen-

der toon kregen was er eindelijk positief nieuws, de zending zou aan hem terug bezorgd worden, we zijn dan al 

10 augustus! Na weer een week wachten en nog een mail vertelde de verzender mij dat hij op 15/8 terug zou zijn 

en onmiddellijk naar het lokaal postkantoor zou gaan om de zaak uit te klaren. Ik kreeg weer een ander trac-

kingnummer en wat bleek de zending was al terug en reeds aangeboden bij de verzender maar vermits die niet 

thuis was terug naar het postkantoor werd gestuurd. Ik heb hem dan nog maar eens een mail gestuurd met de 

melding dat ik het echt niet kon appreciëren dat de documenten nu nog niet in mijn bezit waren en ik ze nodig 

had om ze op de collectieraad van 23 augustus te presenteren. Toen ik per toeval de 22e ’s avonds in de brie-

venbus keek stak de zending er in. De Post had niet eens de moeite genomen om aan te bellen en mij te laten 

tekenen voor ontvangst. Vermits de originele omslag ook nog aanwezig was kon de oorzaak van al die ellende 

vlug gevonden worden. Blijkbaar had de zoon de postcode van Kuringen (3511) dermate slecht geschreven dat 

de automatische sorteermachine die niet kon ontcijferen. Een ijverige postbediende heeft die dan met een dikke 

zwarte viltstift doorstreept en naar de dienst onbestelbare stukken doorgezonden. In deze tijden van digitalisering 

en automatisering is er dus blijkbaar geen tijd meer om even een postcode op te zoeken en te verbeteren met 

alle frustraties en extra werk tot gevolg. En zeggen dat Bpost het Nederlands zusterbedrijf wilde overnemen, op 

basis van deze ervaring is het voor hen een goede zaak dat de Nederlandse regering daar een stokje voor stak. 

Een andere les die ik hier geleerd heb is dat je voor het luttele bedrag van 1 euro je een zending kan laten verze-

keren, had ik dat gedaan dan zouden me al op zijn minst  enkele slapeloze uren bespaard gebleven zijn. 
 

 

Voorzitter Patrick 

een onbekend modelnummer. Zoals vele van deze “ingepakte” vazen zij ook 
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NADER BEKEKEN 

Enkele bijzondere haardtegels uit de Hasseltse keramiekfabriek 

 

Dat de Manufacture de Céramiques Décoratives –  Majoliques de Hasselt vermoedelijk ook tegels voor de afwer-

king van haard- en schouwwanden maakte, was al langer bekend. Het Stadsmus bewaart immers sinds 1988 

twee ongesigneerde tegels en een serie gipsmallen die daarop wijzen. Omdat signaturen hierbij ontbreken, gaat 

het evenwel nog steeds om een waarschijnlijkheid. Onlangs kregen we door enkele vondsten evenwel zekerheid 

over de productie van gezwarte biscuittegels voor gebruik in haarden. 

 

In enkele collecties bevinden zich al langer exemplaren van de zogenaamde salamandertegel –  vormnummers 

213 en 655 (of 559?). Ze werden, zonder zich daarbij af te vragen of het inderdaad ging om gewone vervuiling – 

meestal zorgvuldig gereinigd. Gezien het ging om een eerder occasionele vondst zonder enig idee over de origi-

nele context, valt dit te begrijpen. Enkele gereinigde exemplaren waren mooi egaal. Andere exemplaren vertoon-

den echter onesthetische bakverkleuringen zodat duidelijk werd dat het bij de zwarte laag niet ging om vervuiling, 

maar wel degelijk om een eindafwerkingslaag. 
 

 

Recent doken ook enkele gezwarte exemplaren van het centrale motief met vrouwenhoofd van de Frise Renais-

sance, modelnummers 135 en 295, in goede staat op. Het bijzondere aan deze set is dat de tegels duidelijk 

voorafgaand aan de biscuitbrand, en dus in de fabriek zelf, zijn bijgesneden tot een liggende rechthoekvorm, een 

courant haardtegelformaat. Daarmee is vast komen te staan dat dit type haardtegel zo niet door de Hasseltse 

keramiekfabriek zelf, dan wel op vraag van een klant in deze specifieke vorm en met dit specifiek doel tot stand is 

gebracht. 
 

 

 

 

Mario Baeck 

Drie exemplaren van modelnummer 655/559: één gereinigd in goede biscuitstaat, één met originele afwerkings-

laag,één gereinigd met duidelijke bakverkleuringen in het biscuit (collectie M. Baeck) 

Twee exemplaren van het op haardtegelformaat gesneden centraal motief van de Frise Renaissance, met ge-

zwarte afwerkingslaag (collectie M. Baeck) 

din van lente en de bloemen. De kampioenen hond “Orpa” wordt hier centraal opgevoerd als eyecatcher 

ook typlessen met “het  tienvingersysteem”. Je kon bij 

typemachines van het merk “Monarch”. 
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De verwerving van het “Loopuyt” bord had heel wat voeten in de aarde. Er bleken immers 2 exemplaren min of 

dere bord werd via “marktplaats” aangeboden maar de verkoper deed er haast 4 maanden over om het hoogste 

kocht worden. Het is eens te meer een exemplaar met de stempel van “Van Biene” die vermoedelijk als tussen-

–

naam (zand “loopt uit“ in een zandloper). Het 

• Vroege tegelcatalogus gevonden. 

 Het Stadsmus kon met behulp van onze voorzitter een deel van een vroege tegelcatalogus ko

 pen. Deze zal vergeleken worden met de gekende exemplaren en de resultaten zullen in de  vol

 gende uitgave van onze nieuwsbrief opgenomen worden. 

• Studie Damien 

 Mario Baeck trok onze aandacht op een masterproefschrift (academiejaar 2016-17) met als titel   

  JOS DAMIEN (1879-1973): HET VROEGE WERK GEKADERD Een studie van het monumentale 

 en decoratieve oeuvre van voor 1920 van Marianne Wouters /promotor Prof M. Sterckx.  

 Na lectuur zullen we hier in een volgende uitgave meer aandacht aan besteden.  

• Facebook Pagina 

 Voorzitter en archivaris zaten nog eens samen om de pagina voor te bereiden maar om diverse 

 redenen werd de lancering voorlopig uitgesteld. Zo ging Roald fiets rijden maar kon er niet op 

 blijven zitten met als resultaat een gebroken arm met verplichte rust en beperkte mobiliteit tot 

 gevolg. Uitstel is geen afstel en dus zullen we in het najaar een nieuwe poging doen.    

• Tentoonstelling Nimy 2019 > 2020 

 Door een communicatieprobleem binnen de gemeentelijke administratie werd de locatie voor de 

 tentoonstelling toegewezen aan een andere organisatie. In onderling overleg met de voorzitter 

 van het museum van Nimy werd besloten om ze in te plannen voor 2020.   

• Eerstvolgende activiteiten: 

 - Keramiekwandeling met stadsgids Lies Kuppens zaterdag 15/9/18 om 14 u. 

 - Ledenvergadering november / december, datum nog te bepalen. 

 - Hasselts klein onderhoud december datum nog te bepalen. 

  

 We ruimen hier ook graag wat plaats in om onze trouwe sponsor 

 voor zijn jaarlijkse bijdrage te bedanken 

HASSELT IN BARCELONA 

Van 27 tot 30 juni werd in Barcelona het 

“Art-Nouveau International Congres georga-

niseerd door de Non profit organisatie “art-

nouveau European Route. Deze deels uit 

lokale besturen en deels uit niet gouverne-

mentele organisaties bestaande organisatie 

stelt zich tot doel om het internationaal art 

nouveau erfgoed te promoten en hun be-

scherming te bevorderen. 

Mario Baeck gaf er een lezing met als titel 

“From the luxurious to the rustic, Belgian art

-nouveau ceramics between industry and 

craftmanship“. Tussen de illustraties die hij 

toonde zaten ook enkele  Hasseltse sier-

stukken. We zijn hem dan ook zeer erkente-

lijk om ons erfgoed op dit internationaal 

platform onder de aandacht te brengen.    

        (foto M Baeck) 

P. Thijs 

KORT GEMELD 
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—

 

LINKS BOVEN & ONDER:  

De Hasseltse stukken werden samenge-

bracht in de kelderverdieping waar ze 

beter tot hun recht komen in vitrinekas-

ten met ingebouwde verlichting. 

 

ONDER 1: 

In de “belle étage” staat een Hasseltse 

cache-pot tussen een selectie zeer mooi 

Thonet meubilair 

 

ONDER 2:  

Aan de achterzijde van de “belle étage” 

veilig achter een afsluitkoord, de “iris”

staander. Op de Mechelse kast de jardi-

nière in uitgesproken art-nouvau stijl in 

een heldergroene glazuur. 

In 2008 opende het Belle Epoque centrum in Blankenberge haar deuren en dus konden ze dit jaar hun eerste lus-

trum vieren. Daarvoor werd gekozen om in de jaarlijkse tentoonstelling een overzicht te maken gebaseerd op de 

vroegere edities onder de noemer “Thonet en Kunstig aardewerk”. Naast een selectie zeer mooi Bredens aarde-

werk mocht ook de Hasseltse keramiek zeker niet ontbreken en werden we dan ook  gevraagd om een aantal 

stukken te leveren. Om praktische redenen koos het bestuur er voor om uit een beperkt aantal verzamelingen te 

putten maar toch uit te pakken met zowel imposante als pure art nouveau stukken waarbij ook de gebloemde 

sierstukken een plaatse kregen. De tentoonstelling opende op 19 mei en loopt nog tot 25 november.  

Hier onder een overzicht van de opgestelde Hasseltse stukken.  

 

P. Thijs 

ACTIVITEITEN VERSLAG 

de “vintage periode “ is dit een echte aan-
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Naar jaarlijkse gewoonte werd medio juni weer de      

Gilliotmarkt gehouden. Het bestuur ging er naar toe en 

genoot van de interessante lezing van Mario over de deel-

name van de Hemiksemfabriek aan diverse wereld—en 

andere tentoonstellingen.  

Omdat we besloten hebben om onze deelname aan 

ééndaagse activiteiten te beperken waren we toch blij ver-

rast want zowel Frans als Kristof  hadden een stand waar 

ze een mooie selectie van hun tegelcollecties lieten zien. 

Zoals steeds was het evaluatie -en adviesmoment na de 

lezing een groot succes. Vele geïnteresseerden zochten 

Charlot De Bisschop en Mario op om hun stukken te laten 

evalueren en advies voor restauratie / conservatie van hun 

collectiestukken in te winnen. 
 

R. Favoreel 

In de “belle étage” staat een Hasseltse 

Aan de achterzijde van de “belle étage” 

veilig achter een afsluitkoord, de “iris”
BOVEN: 

2 gedreven tegelverzamelaars in gesprek, 

waar zouden die het over hebben? 

 

RECHTS: 

Ook Frans was samen met echtgenote 

Elise weer van de partij.  Zoals gebruikelijk 

lieten zij een zeer uitgebreid overzicht zien 

van hun collectie tegels van diverse fabri-

kanten  

vroegere edities onder de noemer “Thonet en Kunstig aardewerk”. Naast een selectie zeer mooi Bredens aarde-

Nimy is sinds enkele jaren ook een vaste 

afspraak in onze agenda. Ook al ligt het 

thema dit jaar, keramiek van Dour uit de 

jaren 50 tot 70 van de vorige eeuw, niet 

echt in lijn met onze interessesfeer, werd 

het toch mede dankzij de rondleiding die 

we kregen door voorzitter Jacques Dobbels 

een zeer interessant bezoek. Het werd des 

te interessanter toen we de mallen ontdek-

ten voor een sierbord dat qua techniek 

vermoedelijk zeer vergelijkbaar is met deze 

die voor de Hasseltse reclameborden werd 

gebruikt. Voor liefhebbers van keramiek uit 

de “vintage periode “ is dit een echte aan-

rader maar de begeleiding door een gids 

lijkt ons onontbeerlijk. De tentoonstelling 

waarvoor ook een mooie catalogus werd 

gemaakt loopt nog tot 28/10/18. 
  

P. Thijs 



Nieuwsbrief  v.z.w. V U H K  ©  47 - 2018                                                                           P: 6/8 

THE DUTCH CONNECTION 

Met deze enigszins theatrale titel willen we het belang van de Nederlandse opdrachtgevers van de Hasseltse ke-

ramiekfabriek onderstrepen. Twee recente vondsten getuigen nogmaals van van het feit dat deze afzetmarkt voor 

keramische reclamedragers zoals borden en schoteltjes groter was dan tot nu gedacht..  

De verwerving van het “Loopuyt” bord had heel wat voeten in de aarde. Er bleken immers 2 exemplaren min of 

meer gelijktijdig aangeboden te worden waarvan er uiteindelijk1 1 in de collectie van Ronny terechtkwam. Het an-

dere bord werd via “marktplaats” aangeboden maar de verkoper deed er haast 4 maanden over om het hoogste 

bod te aanvaarden maar toen puntje bij paaltje kwam was er een ultiem tegenbod, vermoedelijk om de prijs nog 

wat op te drijven, maar toen ik afhaakte kon ik het enkele dagen later toch nog aan de hoogste biedprijs hebben!  

Het tweede object, een schaaltje in opdracht van de dierenvoeding fabrikant Flora, kon na een tip vrij snel aange-

kocht worden. Het is eens te meer een exemplaar met de stempel van “Van Biene” die vermoedelijk als tussen-

persoon in Nederland opdrachten voor dit soort reclameproducten ronselde die hij daarna in Hasselt onder zijn 

naam liet maken. 

Er werden ook reeds een aantal Hasseltse sierstukken in Nederland teruggevonden die vermoedelijk via een ande-

re weg daar geleverd en verspreid werden maar dat is stof voor een volgende aflevering.  

 

P. Thijs 

BOVEN: voor –en achterzijde van het Loopuyt re-

clamebord. 

LINKS: een advertentie uit een adresboek date-

rend uit 1913. Opvallend is de gelijklopende typo-

grafie op het bord en in de advertentie. Beide re-

clamedragers ontstonden dus vermoedelijk in de-

zelfde periode als onderdeel van een grote pro-

motiecampagne. Het bedrijfslogo is een zandlo-

per, vermoedelijk een verwijzing naar de merk-

naam (zand “loopt uit“ in een zandloper). Het 

merk was een kort leven beschoren want in 1915 

verkocht de eigenaar Jan Loopuyt de merknaam 

aan BLankenheym & Nolet dat later door Bols 

werd overgenomen. De merknaam werd in 2013 

opnieuw gedeponeerd voor een nieuw soort Gin.  

• 

• 

 

• 

• 

• 

“Art

niseerd door de Non profit organisatie “art

“From the luxurious to the rustic, Belgian art

craftmanship“. Tussen de illustraties die hij 
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KENMERKEN 
 

Maten:      B: 19 H: 9 cm 

Nummer:  - 

Andere:  W. Vanbiene  

  C:0H ??     

Kleuren:    Petrolium blauw  

Bodem:    geglazuurd 

Scherf:     wit 

Dit schaaltje werd vermoedelijk voor 1920 gemaakt. Als logo en merknaam koos men voor Flora de Romeinse go-

din van lente en de bloemen. De kampioenen hond “Orpa” wordt hier centraal opgevoerd als eyecatcher  

In de bodem de stempel van W. Van Biene. Op de onderkant zijn in de rand duidelijk de borstelstreken van het 

aanbrengen van de glazuur te zien vermoedelijk moest dus de bestelling snel klaar zijn.  

KENMERKEN 
 

Maten:      B: 15,5 H:10,5 cm 

Nummer:   -    

Andere:  - 

Kleuren:    Licht grijs  

Bodem:    ongeglazuurd 

Scherf:     wit 

Ons bezoek aan de Gilliotmarkt had een 

aangename verrassing in petto. De verza-

melaar die ons vorig jaar attent maakte op 

het hier boven afgebeelde schaaltje had 

het mee gebracht en wilde het verkopen. 

Nu we het wat nauwkeuriger hebben bekeken kunnen we 

vaststellen dat het alle kenmerken van een Hasselts fa-

bricaat heeft. 

De firma Heynenbrock Haselager & Co was vertegen-

woordiger voor de Williams schrijfmachines in Amster-

dam (cfr. advertentie uit 1907 links) en organiseerde 

ook typlessen met “het  tienvingersysteem”. Je kon bij 

hen ook typmachines uitlenen aan 1 gulden per dag op 

voorwaarde dat je de typiste aan 2,5 gulden per dag er 

bij nam! Het schaaltje kan gedateerd worden voor 1913 

want vanaf dan adverteert de firma nog uitsluitend met 

typemachines van het merk “Monarch”.  
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De foto’s hier onder tonen de 

respectieve bodems van de 2 

vaasjes met daarin duidelijk in 

diepdruk het modelnummer. 

GEVONDEN  

Op de Algemene ledenvergadering van maart toonde Guido Duts ons een 

koppel vaasjes die we nog niet kenden. Het zijn kleine buikige vaasjes in de 

typische Hasseltse kleuren groen en bruin. Als we dit modelnummer even 

rangschikken valt het op dat dit vaasje thuis hoort in een reeks relatief kleine 

objecten in diverse vormen en dus deel uit maakt van een de sierstukken die 

gemaakt werden voor de modale consument uit die tijd. 
 

P. Thijs 

KENMERKEN 
 

Maten:      B: 11,5 H: 24,5 cm 

 

Nummer:  458 (diepdruk) 

 

Andere:    - 

 

Kleuren:    groen met bruine 

  toetsen  
 

Bodem:    ongeglazuurd 
 

Scherf:     wit 

 

kleine akkefietjes na waren er nooit echt grote problemen, tot deze zomer…

had om ze op de collectieraad van 23 augustus te presenteren. Toen ik per toeval de 22e ’s avonds in de brie-

KENMERKEN 
 

Maten:      B:13,5 H: 29,5 cm 

 

Nummer:  472 (diepdruk) 

 

Andere:    - 

 

Kleuren:    licht groen met  

  bruine toetsen  
 

Bodem:    ongeglazuurd 
 

Scherf:     wit 

De 2 vaasjes hier onder zijn dan weer het resultaat van een gelukstreffer op 

het internet. Ik gaf een zoekterm in die niets met keramiek te maken had en 

kreeg in het afbeeldingresultaat op Google dit koppel in het vizier. Eerst twij-

felde ik nog wat omdat in de omschrijving niet keramiek maar Onyx vermeld 

werd maar nadat ik merkte dat het modelnummer 472 in de bodem stond 

maakte de twijfel plaats voor een lichte vorm van euforie want dit was weer 

een onbekend modelnummer. Zoals vele van deze “ingepakte” vazen zij ook 

deze weer afkomstig uit Frankrijk.  
 

P. Thijs 

Deze foto toont het modelnummer in diepdruk in de bodem. 

Opvallend is de duidelijke aftekening van de blokjes waarmee  

het nummer werd samengesteld. 


