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VOORWOORD 
 

Beste vrienden, 

De dagen korten zienderogen en de verlengde zomer heeft stilaan plaats gemaakt voor een normale herfst. De 

buitenrommelmarkten verhuizen naar binnen en de grote antiekbeurzen openen hun deuren, ja het wordt weer 

stilaan tijd om de geschenken te kopen want de eindejaarsfeesten staan weer voor de deur. 

Van geschenken gesproken mogen we niet klagen want de oogst van interessante vondsten is weer aanzienlijk 

en we zijn nog meer verheugd met de aankondiging van een belangrijke tentoonstelling van Hasseltse Keramiek 

waarmee we het volgend jaar zullen starten. Maar 2019 zal nog andere verrassingen opleveren... 

Het is niet onze gewoonte om in deze Nieuwsbrief aan politiek te doen maar de voorbije gemeenteraadsverkie-

zingen hebben een en ander op zijn kop gezet. De nieuwe coalitie levert ook een nieuwe schepen van Cultuur die  

in zijn persoonlijk beleidsplan eigen accenten zal leggen. We zijn benieuwd welke impact dit op het Cultuurbeleid 

in het algemeen maar zeker ook op de werking van de Musea en de adviesraden zal hebben.  

We blijven in elk geval onze keramiek verder zoeken en onderzoeken en hopen dat dankzij onze inspanningen in 

de volgende legislatuur het belang van lokaal erfgoed een extra ondersteuning zal krijgen om de oude maar ze-

ker ook de nieuwe Hasselaren hiermee in contact te brengen. 
 

Het bestuur 

Op 2 februari 2019 opent in het Stadsmus de tentoonstelling 

“Door vrouwenhanden gevormd”, decoraties op Hasseltse Ke-

ramiek. De focus van de tentoonstelling ligt zoals uit de titel 

kan opgemaakt worden op de versieringen en toevoegingen die 

in het productieproces werden toegepast. De analyse en de 

nabootsing van deze methodes die de vrouwelijke arbeidsters in 

Hasselt toegepast hebben is een belangrijk onderdeel van de 

tentoonstelling. De productie van gebloemde sierkeramiek was 

echter in zijn totaliteit ook zeer belangrijk. Niet alleen het grote 

aantal gedecoreerde sierstukken die op de foto’s van de We-

reldtentoonstelling van 1897 zijn hier van het bewijs maar ook 

het vrij grote aantal teruggevonden sierstukken met bloemen 

zijn een goede indicator van de breedte van dit assortiment. 

Om dit te illustreren worden In een 2e deel de naakte en de 

gedecoreerde modellen naast elkaar geplaatst. In  de derde 

ruimte worden de invloeden op de vormgeving even onder de 

loep genomen. Hierbij zal vooral de invloed van de Art –

Nouveau en de “inspiratie” uit de Massier catalogi aan bod ko-

men. 

Noteer dus nu al maar in je agenda dat je vrijdag 2 februari 

moet vrijhouden voor de vernissage!  

 BOVEN: ontwerp van de affiche, de titel evolueerde in tussentijd 

naar deze vernoemd in de tekst . 
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NADER BEKEKEN 

Zoals beloofd in NB 47 komen we in deze editie terug op de door het Stadsmus aangekochte vroege tegelcata-

logus.  Deze bestaat slechts uit een 12 tal pagina’s (op 2 pagina’s na het eerste deel) die we hier en op de vol-

gende bladzijden in verkleind formaat afdrukken. Een grondige vergelijking van de verschillende pagina’s toont 

aan dat op het vlak van het assortiment noch in aantal noch in omschrijving en prijzen er geen verschil is tussen 

beide versies. Het meest opvallend is wel de verwijzing naar het Brussels kantoor, 100 Bd du Nord, in de banderol 

van het logo. Tot op heden werd op alle briefhoofden en documenten het huisnummer 128-130 vermeld, dit la-

gere nummer  is een aanwijzing dat minstens de administratie eerst in een ander pand was gevestigd. In de vol-

gende versie werd de vermelding van het Brussels kantoor verwijderd hetgeen dus een indicatie is dat deze ge-

maakt werd na het vertrek van Helman rond 1902 en de vertegenwoordiging van de Hasseltse fabriek in het pand 

aan de Boulevard du Nord beëindigd werd.  Ter vergelijking tonen we hier boven een pagina uit beide versies. De-

ze hier boven komt uit de vroege editie en deze hier naast uit de reeds gekende latere editie. 

De oudste catalogus is op grafisch vlak duidelijk beter dan de tot nu toe gekende versie. Dit is vermoedelijk het 

gevolg van het feit dat ze bij verschillende drukkerijen gemaakt werden. Daarenboven werden de pagina’s her-

werkt en moesten er mede ten gevolge van de wijziging van het logo nieuwe drukplaten gemaakt worden. Het 

logo is in de vroege versie dan ook veel scherper en de afbeeldingen van de tegels zijn veel rijker in detail door 

een beter ratio tussen contrast en belichting. Opvallend is dat er in de latere versie de voluit geschreven fabrieks-

naam bovenaan de pagina werd toegevoegd in een mooi art nouveau lettertype. Het zal waarschijnlijk onmogelijk 

geweest zijn om de naam in de uitgewiste banderol terug te plaatsen, daarenboven werd hierdoor de leesbaarheid 

van de fabrieksnaam sterk verbeterd. Onder de afbeelding van de tegels staan de gegevens ook op 2 lijnen i.p.v. 

van 1 in de latere versie en werd de naam van het product in hoofdletters gezet.  

Pittig detail, als je het centraal deel ven de middelste tegel uitvergroot zie je takken, de witte vlek is  het gevolg 

van het wegpoetsen van die details. Ook op andere tegels is een duidelijke glans te zien die er op wijst dat er een 

fotografisch procedé gebruikt werd.  

Opvallend is ook dat op de pagina’s waar onvoldoende plaats was om het grote logo te zetten, de fabrieksnaam 

“Majoliques de Hasselt—Bruxelles werd gezet. 
 

P. Thijs 

zond deze foto’s van een vaasje dat bij de plateelbakkerij Royal 
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vaststellen dat de afwijkingen die op de foto’s te 
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ACTIVITEITEN VERSLAG 

Na een jaar voorbereiding in het kader van haar studies 

als toeristische gids riep Lies Kuppens in mei ll. (foto) 

een aantal vrienden en kennissen bijeen om de door haar 

bedachte gegidste wandeling in de praktijk te testen. 

Tijdens de evaluatie achteraf beloofde onze voorzitter 

haar dat hij ook een wandeling samen met de leden zou 

organiseren die misschien extra informatie kon opleveren 

die Lies daarna in haar verhaal zou kunnen verwerken. Er 

werd afgesproken om op 15 september de wandeling te 

doen en we hadden niet alleen geluk met het weer maar 

ook met de opkomst want een groot aantal leden had 

present getekend. De aanwezigheid van Mario Baeck 

was een extra troef want hij kon als geen ander met  heel 

wat weetjes de wandeling voor ons en voor Lies nog wat interessanter maken. Iedereen was bij de afsluitende 

drink dan ook lovend over het resultaat. Mario en Lies hebben in de dagen erna nog ideeën en informatie uitge-

wisseld waarmee de gidsen het belang van ons keramiekerfgoed nog beter in de verf kunnen zetten.  

         

R. Favoreel 

UITERST LINKS: 

Onze voorzitter 

tijdens de lezing 

voor de gidsen. 

LINKS: presenta-

tie van een prak-

tijkvoorbeeld tij-

dens het Hasselt 

Klein Onderhoud. 

Ze vertellen wekelijks verhalen over het Hasselts erfgoed en we waren dan ook verheugd met de vraag van de 

Hasseltse Stadsgidsen om hun kennis van de Hasseltse keramiek wat bij te spijkeren. Onze voorzitter trok zich 

gedurende bijna 2 weken terug in zijn bureau om een presentatie voor te bereiden, hij maakte ze echter wat te 

lang zodat ze moest opgedeeld worden. Eind januari krijgen de gidsen het 2e deel samen met de vorming voor de 

tentoonstelling voorgeschoteld. 

Op 28/11 waren we naar jaarlijkse gewoonte ook weer present op het Hasselts Klein Onderhoud, een initiatief van 

de dienst Cultuur om leden van het erfgoedveld met o.a. studenten van PXL in contact te brengen. Dit jaar werd 

in de workshop weer gezocht naar methodes om interesse op te wekken voor het lokaal erfgoed in de leeftijdsca-

tegorie 12-16 j. Hopelijk kunnen we enkele van die ideeën in de nieuwe opstelling van het Museum verwerken.  

VERVALSINGEN! 

De vervalste bitterkruiken en Virga Jesse beeld-

jes kenden we al maar ook deze schaaltjes do-

ken op tijdens de jaarlijks themamarkt bij de Je-

neverfeesten. De kopers vroegen advies aan ons 

m.b.t. de echtheid en we konden alleen maar 

vaststellen dat de afwijkingen die op de foto’s te 

zien zijn duidelijk wijzen op vervalsing. Ze werden 

later opnieuw op 2e hands aangeboden waar ze 

met meer dan 30% winst verkocht werden! 

Vooral de stempel op de 

rug maar ook de kleuren 

en het lettertype zijn sterk 

afwijkend van het origineel 



Nieuwsbrief  v.z.w. V U H K  ©  48 - 2018                                                                            P:7/8 

logus.  Deze bestaat slechts uit een 12 tal pagina’s (op 2 pagina’s na het eerste deel) die we hier en op de vol-

gende bladzijden in verkleind formaat afdrukken. Een grondige vergelijking van de verschillende pagina’s toont 

gevolg van het feit dat ze bij verschillende drukkerijen gemaakt werden. Daarenboven werden de pagina’s her-

Opvallend is ook dat op de pagina’s waar onvoldoende plaats was om het grote logo te zetten, de fabrieksnaam 

“Majoliques de Hasselt—

KENMERKEN 
 

Maten:      B: 10 cm  

  H:12 /12,8 cm 

Nummer:   - / 86 

Andere:  MG / -     

Kleuren:    azuur blauw /groen 

  grijs / bruin 

Bodem:    ongeglazuurd 

De oogst in tegels is relatief klein dit jaar en we tonen 

dan ook graag een recente vondst van Kristof die een 

koppel van dit vrij zeldzaam model aan zijn collectie kon 

toevoegen, een aankoop die menige tegelverzamelaars 

hem zullen benijden. Proficiat! 

VONDSTEN VAN ONZE LEDEN 

Ook het internet levert af en toe interessante vondsten op. Roald 

zond deze foto’s van een vaasje dat bij de plateelbakkerij Royal 

Jubilee (Schoonhoven) in Nederland gemaakt werd. De gelijkenis 

met de Hasseltse versie (model nr.259 ) is treffend. Nog maar 

eens het bewijs dat de modellen ofwel van elkaar gekopieerd 

werden ofwel dat de verschillende fabrieken dezelfde inspiratie-

bron hebben gebruikt.  

Penningmeester Ronny deed een goede 

zaak en toonde ons deze kleine vaasjes. 

Dit model is reeds gekend in verschillende 

versies maar nog niet met vogeltjes. Dit type 

decoratie is op zich al zeer zeldzaam maar 

als je dat dan nog samen met een haast 

gaaf gebloemd exemplaar op de kop kan 

tikken mag je van een gelukstreffer spreken. 
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UITERST LINKS: frontaal beeld van deze ro-

buuste cache-pot met opvallende korte inge-

snoerde hals.  De corpus heeft dezelfde vorm 

van de andere cache-pots maar rust op een  

ingeregen standring. 
 

LINKS: een foto van de bodem waarin de diep-

druk fabrieksstempel duidelijk te zien is.   

GEVONDEN  

Een bezoek aan een lid levert soms een extra aangename  verrassing op...  

Toen voorzitter en penningmeester met elkaar afspraken om de tentoon-

stelling voor te bereiden toonde deze laatste één van zijn laatste aanwin-

sten. Hij ging er van uit dat dit model reeds bekend was maar niets was 

minder waar. Een blik op het fotoarchief gaf snel uitsluitsel, dit was weer 

een nieuw vormnummer, we feliciteren hem dan ook graag met deze uit de 

kluiten gewassen cache-pot. 

 

KENMERKEN 
 

Maten:      B:  56 H: 40 cm 

 

Nummer:  524 (diepdruk) 

 

Andere:    stempel CDH 

 

Kleuren:    corpus hel groen 

paarse en gele bloemen  
 

Bodem:    ongeglazuurd 
 

Scherf:     wit 

 

KENMERKEN 
 

Maten:      B: 40,5 H: 6 cm 

 

Nummer:  233 (diepdruk) 

 

Andere:    - 

 

Kleuren:    licht bruin  
 

Bodem:    ongeglazuurd 
 

Scherf:     wit 

 

Onze voorzitter viel ook in de prijzen want hij kon een schotel aankopen 

dat duidelijk Hasseltse kenmerken vertoont. Het is daarenboven afkomstig 

van de familie van de laatste directeur van het keramiekfabriek hetgeen de 

origine eveneens bevestigd. De grote doormeter van het bord wijst er op 

dat het bedoeld was als fruitschaal of als middenstuk op een tafel. De 

gaten in de standring geven wel aan dat het ondanks de vrij lage decora-

tieve eigenschappen toch voorzien was om tegen een muur gehangen te 

worden. 

Op het vlak van de afwerking valt de typisch bruine kleur op die voor een 

serie objecten met een eerder huishoudelijk karakter gebruikt werd.  

Ook met deze aankoop werd weer een tot op heden ongekend model toe-

gevoegd aan de inventaris van de gekende modelnummers. 

BOVEN: de profielfoto van deze schotel toont de 

vrij grote diepte van de schaal en één van de 

perforaties in de standring. 

 

UITERST LINKS: Het bovenaanzicht toont de 

radiale versiering die vanuit de kuip vertrekt naar 

de gelobde rand. Door de enigszins gebogen 

bodem heeft het glazuur zich verzameld in de 

rand van de kuip waardoor een donkere rand 

ontstond. 

 

LINKS: ook de onderzijde is typisch Hasselts, 

ongeglazuurde bodem en modelnummer in 

diepdruk. Opvallend zijn de glazuurvlekken langs 

de rand het bruine glazuurtintje op het model-

nummer waardoor dit goed leesbaar werd  

“Door vrouwenhanden gevormd”, decoraties op Hasseltse Ke-

aantal gedecoreerde sierstukken die op de foto’s van de We-

–

Nouveau en de “inspiratie” uit de Massier catalogi aan bod ko-


