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* (tenzij anders vermeld).  

Op de keper beschouwd is dit ook wel een “specialleke”, de corpus in 

in de in opbouw zijnde “mancave” van de eigenaar 

In zwarte inkt “2” 

stempel vierkant “CH”

VOORWOORD 
 

Beste leden,  
 

Corona, Corona en nog eens Corona een mens hoort de ganse dag niets anders meer en niet alleen dat, al on-

ze plannen om na de lange winter eindelijk terug de markten en beurzen te kunnen bezoeken vallen door deze 

crisis in het water. Door het verplicht thuis blijven vallen we ook in een ander ritme en als we niet oppassen wordt 

het leven al snel een sleur. 

Ook voor onze werking trok het virus een dikke streep door de geplande algemene vergadering die traditioneel 

eind maart had moeten plaatsvinden, maar niet getreurd van zodra Covid-19 de deur uit is zullen we zo snel 

mogelijk een nieuwe datum voor deze bijeenkomst vastleggen en hebben we ineens een goede reden om samen 

iets te vieren.  

Gelukkig is er in deze barre tijden nog het internet waar we uren op zoek kunnen gaan naar vazen of naar infor-

matie over (Hasseltse) keramiek. Je kan er ook via diverse kanalen stukken kopen die dan wel meestal uit het 

buitenland moeten komen, maar ook aan dat pretje heeft Corona een einde gesteld want alle transporten van 

niet levensnoodzakelijke goederen zijn verboden waardoor sommige aankopen tot nader order in het buitenland 

moeten blijven. Je doet er soms ook prachtige vondsten zoals het in deze Nieuwsbrief beschreven Bellardi kruikje 

waarvan de zeer specifieke vorm dan weer de aanleiding is te zoeken naar de oorsprong ervan. 

Ook de in september geplande “Keik” over de Poncelet vaas wordt al voorbereid en ja ook daarvoor kwamen al 

enkele interessante vondsten boven water.  

Ook via de sociale media blijven we bezig met keramiek waardoor we een leuk verhaal hebben over een 

“Griekse” vondst. Zo zie je maar dat we nu na 2 volle weken in Coronamodus te zijn geweest we onze tijd nog 

nuttige en vruchtbaar hebben kunnen besteden en de werking rond ons Hasselts erfgoed nog 

springlevend is. 

Hou het veilig en gezond en als je niet weet wat doen kan altijd de oude Nieuwsbrieven nog 

eens herlezen.     

Het bestuur 

Na ons gesprek op het kabinet van de schepen werden door zijn diensten contact gelegd met het stadsbestuur 

van Spa om onze bezorgdheden m.b.t. ons Hasselts erfgoed met hen te delen. Er was quasi onmiddellijk een 

respons met de in eerste instantie hoopgevende informatie dat een aantal van de badcellen zouden gevrijwaard 

worden, voor meer informatie werden ze doorverwezen naar het team van architecten die het restauratieproject in 

opdracht van het Waals Gewest uitvoeren. Gezien de specifieke materie vroeg het departement Cultuur of wij dat 

wilden doen, een kolfje naar de hand van onze secretaris die meteen via mail met het stadsbestuur van Spa in 

kopie met de voornoemde architecten contact op nam. We stelden niet alleen de vraag wat er met de niet gevrij-

waarde cellen en meer bepaald de tegels zou gebeuren maar drukten ook de wens uit om indien mogelijk de ba-

den nog te bezoeken om de badcellen nog eens in detail te fotograferen. 

Tot op heden, zowat 4 maanden na datum hebben we nog steeds geen antwoord op onze mail gekregen…  

We moeten er dan ook van uitgaan dat al onze inspanningen ten spijt een deel van dit erfgoed zal verdwijnen. 
 

Roald Vliegen      

UPDATE SPA  
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LEDENONTMOETING HERFST 2019 

Al verschillende malen kreeg het bestuur de suggestie om eens een activiteit te organiseren met een ander ka-

rakter dan de gebruikelijke ledenvergadering zoals die traditioneel in het Cultureel Centrum gehouden wordt. 

Na een korte gedachtewisseling werd besloten om een gezellig samenzijn met een etentje te koppelen aan de 

voorstelling, “in avant première” van het gerestaureerde tegelpaneel “De eendenvijver”.  

De keuze viel op het Borrelhuis om daar eerst samen te lunchen en daarna in groep naar het Stadsmus te trekken 

om er na een korte toespraak van voorzitter Karin De Greeve en wat duiding door Mario Baeck over te gaan tot de 

“onthulling” van het tegelpaneel. Met enkele glaasjes Cava, een koffie of wat frisdrank konden de leden daarna in 

een gemoedelijke sfeer deze activiteit afsluiten. Met wat foto’s maken we hierna een kort overzicht van deze leuke 

namiddag een initiatief dat in de toekomst zeker voor herhaling vatbaar is. 
 

R. Favoreel 

Het kruikje dat we hier tonen is zo’n gelukstreffer, bij toeval gevonden op 

adres “Rue de la Bourse 18 20” gevestigd was.

ONDER LINKS: Voorzitter Karin De Greeve aan het woord waarna 

Mario wat duiding bij het paneel zal geven. 

ONDER RECHTS: enkele leden samen in afwachting van de 

speeches en de onthulling van het tegelpaneel. 

BOVEN: gezelllig keuvelen in afwachting van 

het aperitief. 

aans keramisch vaatwerk. Na enkele honderden foto’s te hebben bekeken 
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BOVEN: na de toespraken draaien de deuren open en wordt het 

paneel officieel onthuld door Karin De Greeve 

MIDDEN: de leden in volle bewondering. 

ONDER: met een cavaatje wordt de onthulling gevierd en de activi-

teit afgesloten. 

RECHTS: tijd voor wat foto’s en een détail van de restauratie 

waardoor dit vermoedelijk een “marriage” is.
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INGEPAKT 

We tonen hier onder en op de volgende bladzijde alle modellen met een bronzen versie-

ring die we tot nu toe kennen in de verschillende collecties. Vele daarvan zijn koppels 

maar we tonen slechts 1 van elk. Ook zijn er diverse versieringen voor één bepaald model 

bekend bv. vaas model nr 170 waarvan hier ook slechts 1 afgebeeld wordt. De volledig-

heid vereist dat we hierbij ook melden dat er nog andere objecten gekend zijn maar daar-

van is de “versiering” eerder deel van een lamp.  

Als een aantal verzamelaars tijdens een gesprek de term “ingepakt” gebruiken weten die precies waar het over 

gaat. Voor diegenen die bij het lezen van deze NB zich afvragen waar we de mosterd gaan halen zijn geef ik hier-

bij graag een kleine toelichting. Het gebruik van deze terminologie is heel spontaan ontstaan vermoedelijk omdat 

de omschrijving “met bronzen ornamenten versierde vazen” wat te lang was zijn we op een bepaald moment 

overgeschakeld naar “ingepakte vazen”, minder duidelijk voor de buitenstaander maar perfect verstaanbaar door 

de verzamelaars. 

Het aantal vazen in de collecties van enkele onder hen die in deze categorie thuis horen groeit de laatste tijd erg 

snel en de aankoop van een koppel kleine vaasjes op een beurs in Doornik begin dit jaar was de zoveelste aan-

wijzing dat de Hasseltse keramiekfabriek op een bepaald moment een vrij grote bestelling moet gekregen hebben 

van een Franse verkoper van luxe decoratiemateriaal. Het is immers opmerkelijk dat al deze objecten, op een en-

kele uitzondering na, rechtstreeks uit Frankrijk komen. Daarenboven hebben ze meestal dezelfde groene of uit-

zonderlijk ook een donkerblauwe druipglazuur met ofwel een bronzen decoratie in Empire -of in art nouveaustijl. 

Rekening houdend met het voorgaande en het vrij groot aantal verschillende modellen kan je stellen dat ze ver-

moedelijk dus deel uitmaakten van een bestelling van naakte vazen die dan in Frankrijk met bronzen ornamenten 

werden opgesmukt om aan de Franse smaak te voldoen en zo hun weg te vinden naar de  interieurs van de ge-

goede Parijse burgerij.  

Smaken veranderen en nu worden ze zeer regelmatig aan stevige prijzen aangeboden op het internet en bij Franse 

veilinghuizen. Door de hoge prijzen blijven ze meestal vrij lang staan en kan je met een redelijk bod ze op de kop 

tikken. Ze moeten dan wel ook nog terug hier geraken maar de ervaring leert dat de meeste verkopers ook zeer 

goede inpakkers zijn zodat transportschade vermeden wordt. 

Hier onder en op de volgende bladzijde geven we ter illustratie een overzicht van wat er tot nu al gekend is. 
  

P. Thijs 

De objecten worden niet proportioneel afgebeeld en de beelden werden met diverse camera’s en al dan niet met 
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van is de “versiering” eerder deel van een lamp. 

ls een aantal verzamelaars tijdens een gesprek de term “ingepakt” gebruiken weten die precies waar het over 

de omschrijving “met bronzen ornamenten versierde vazen” wat te lang was zijn we op een bepaald moment 

overgeschakeld naar “ingepakte vazen”, minder duidelijk voor de buitenstaander maar perfect verstaanbaar door 

De afgebeelde objecten zitten in de diverse collecties van Ronny, Marc, Roald en Patrick.  

De objecten worden niet proportioneel afgebeeld en de beelden werden met diverse camera’s en al dan niet met 

flitslicht gemaakt waardoor kleurvariaties mogelijk zijn. 
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EEN GRIEKS VERHAAL 

RECHTS: tijd voor wat foto’s en een détail van de restauratie

Sinds enkele maanden ben ik lid van een Facebook 

groep die zich bezig houdt met art nouveau keramiek. 

Het is een internationale groep met heel wat leden  

die er regelmatig hun vondsten en hun kennis over het 

onderwerp op posten. Telkens er een nieuwe post is 

krijg je als lid daarvan een seintje en op 10 januari ll.  

deed ik niets vermoedend een bericht van die dag 

open en tot mijn grote verbazing stond er de foto van 

een Hasseltse vaas met bronzen versiering met daarbij 

de vraag of iemand wist van welke fabriek de vaas 

afkomstig was. Ik schreef een kort antwoord waarbij ik 

ook onze website vermelde en kreeg snel verschillen-

de reacties op mijn bericht. Ook de eigenaar reageer-

de en deed daarbij het verhaal van de vondst.    

Bij een bezoek aan een antiquair in Athene zag hij de 

vaas staan en vermits hij erg geïnteresseerd is in ob-

jecten in de art nouveau stijl kocht hij ze. Hij vertelde 

ook dat hij een speciale prijs had gekregen omdat de 

vaas deel uitmaakte van een 3-delig stel maar waar-

van de 2e vaas spijtig genoeg gesneuveld was maar 

de coupe wel nog intact bleek te zijn. Toen ik zijn ant-

woord een dag later las heb ik hem opnieuw gecon-

tacteerd met de vraag waarom hij de coupe dan niet 

had gekocht waarop hij dan weer antwoordde dat dit 

gezien het stel niet meer compleet was hij er het nut 

niet van inzag. Ik liet hem dan maar weten dat wij het 

nut wel zagen en dat hij de coupe eventueel wel voor 

ons mocht kopen. 

Enkele dagen later kreeg ik een nieuw bericht waarbij 

hij me liet weten dat hij terug naar Athene was gegaan 

om de coupe toch maar te gaan kopen.  

Voorlopig wilde hij er nog geen afstand van doen 

maar dat het niet onmogelijk was dat hij ze in de toe-

komst toch zou verkopen.    
 

P. Thijs 

BOVEN: de vaas met rechts een detail van de bronzen 

versiering. Let op de speciale (minder goed gelukte?) 

druipglazuur  op de onderste helft van de corpus. 

ONDER : de coupe met modelnummer 15.  

Opvallend is de afwijkende vorm van het bronzen beslag 

waardoor dit vermoedelijk een “marriage” is. 

ONBEKEND NUMMER  

Wist je dat erin de pootjes van die jardinière een nummer 

stond vroeg mijn echtgenote, euh nee antwoordde ik ter-

wijl ik me afvroeg hoe het mogelijk was dat 

ik dat zelf nog niet had gezien. Zelfs bij de 

opstelling van de tentoonstelling DVG vorig 

jaar was dat bij het plaatsen van de 3 vari-

anten ook niet opgevallen. 

Met modelnummer 106 wordt er weer een 

gaatje gevuld in de lijst van de onbekende 

nummers.   
 

P. Thijs 
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voorstelling, “in avant première” van het gerestaureerde tegelpaneel “De eendenvijver”. 

“onthulling” van het tegelpaneel. Met enkele glaasjes Cava, een koffie of wat frisdrank konden de leden daarna in 

een gemoedelijke sfeer deze activiteit afsluiten. Met wat foto’s maken we hierna een kort overzicht van deze leuke 

GEVONDEN 

Soms zit het geluk in een klein hoekje en is het zaak om snel te reageren. 

Sinds jaren zoek ik regelmatig naar objecten die voor de gekende klanten 

van de keramiekfabriek gemaakt werden. In feite moet je ook een flinke do-

sis geluk hebben dat dergelijke objecten na +/- 100 jaar nog boven water 

komen en het is dan ook steeds een kippenvelmoment als je een nog onbe-

kend object aan de haak kan slaan. 

Het kruikje dat we hier tonen is zo’n gelukstreffer, bij toeval gevonden op 

eBay maar later ook nog teruggevonden op een ander verkoopsite waar het 

vermoedelijk al maanden op stond en niet verkocht geraakte. 

De Brusselse verdeler van Bellardi G. Giancomini bestelde in Hasselt blijk-

baar niet alleen reclame schoteltjes maar ook kleine recipiënten om hun Li-

keur mee te promoten. Niet alleen is dit een nog onbekend product maar in 

de bodem vonden we ook nog een nieuwe ellipsvormige fabrieksstempel.  

Dankzij dit kruikje weten we ook dat het depot ook nog op het 

adres “Rue de la Bourse 18-20” gevestigd was. 
     

P. Thijs 

KENMERKEN 
 

Maten: H 16 B 16 D 10,5 cm 

 

Nummer:  geen 
 

Andere:  ellipsvormige stem-

pel: Ceramiques décoratives 

Hasselt  

 

Kleuren:  Sienna bruin 
 

Door het transparant glazuur is de opbouw van dit kruikje goed zichtbaar. 

Zo is het duidelijk dat de corpus bedekt werd met een soort deksel waar-

op het handvat en de tuiten geplaatst werden.  

De vorm van dit kruikje was ook de aanleiding om eens op zoek te gaan 

naar de oorsprong ervan. Het internet kwam weer eens goed van pas want 

het kostte me toch heel wat tijd om op een min of meer logische manier de 

verschillende mogelijkheden te onderzoeken. Ik ging er van uit dat in functie 

van de opdrachtgever de vorm vermoedelijk gebaseerd was op oud Itali-

aans keramisch vaatwerk. Na enkele honderden foto’s te hebben bekeken 

moest ik constateren dat ik daar de oplossing niet zou vinden. Na ook via 

Massier, de Etruskische, Griekse en Noord-Afrikaanse potten te hebben 

bekeken belandde ik in Spanje waar we vrijwel onmiddellijk het model te-

rugvonden in de oude Spaanse drinkkan Botijo genaamd. Deze kan met de 

typische tuiten en centraal handvat wordt nog steeds gebruikt door arbei-

ders op het veld om water koel te houden en om van te drinken.  

De brede tuit dient als vulopening en de smalle als spruit om het water mee 

in de mond te gieten. Met de centrale handgreep hou je de kan in even-

wicht tijdens het gieten. Dit kruikje heeft open tuiten en zou dus effectief zo 

gebruikt kunnen worden en misschien was dat ook de bedoeling want het 

drinken met de Botijo is niet evident hetgeen vermoedelijk heel wat hilari-

sche situaties tot gevolg zal gehad hebben. 
  

P. Thijs 
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GEVONDEN  

De goede verstandhouding tussen leden onderling levert al eens een 

mooi resultaat op. Zo kocht Guido deze prachtige vaas maar hij was 

niet gecharmeerd door de kleur en de bloemen en verkocht ze dan ook 

door aan Ronny die maar al te blij was met deze uitbreiding van zijn 

assortiment met bloemen gedecoreerde Hasseltse keramiek. 

Op de keper beschouwd is dit ook wel een “specialleke”, de corpus in 

oud roze onderaan overgaand in bruin is al een unicum op zich.  

Het is niet zo dat de kleur roze niet op Hasseltse stukken voorkomt 

maar deze tint van roze op een sierstuk is mij toch onbekend. 

Ook de versiering met een over de corpus gedrapeerde tak met rozen 

is na  +/-120 jaar nog vrij intact en vormt samen met de vaas een 

mooi geheel.  

Door haar forse afmetingen is het dan ook een echte eye-catcher die 

in de in opbouw zijnde “mancave” van de eigenaar 

zeker een prominente plaats zal krijgen 
     

P. Thijs    

LINKS BOVENAAN : Detail van de met de hand ingekrast modelnummer 

LINKS MIDDEN : Detail van de ingestanste fabrieksstempel. 

LIINKS ONDER :  Bodem  

MIDDEN:  Het frontaal beeld toont mooi de zig-zag drapering van de bloemen over de ganse lengte van de corpus. De neiging naar links van de bloemenrank zou 

er op kunnen wijzen dat dit een deel is van een koppel waarbij op de 2e vaas de bloemen dan naar rechts zouden neigen. 

RECHTS : De achterkant van een vaas wordt hier zelden getoond maar voor de vlamvormige overgang in de kleuren onderaan maken we graag een uitzondering 

KENMERKEN 
 

Maten: H 58, B 27 D 26 cm 

 

Nummer:  274 
 

Andere:  In zwarte inkt “2” 

stempel vierkant “CH”  
 

Kleuren:    corpus oud rose en 

bruin, decoratie rose, rood en 

lila bloemen, groen lover 
 

Ook de in september geplande “Keik” over de Poncelet vaas wordt al voorbereid en ja ook daarvoor kwamen al 

“Griekse” vondst. Zo zie je maar dat we nu na 2 volle weken in Coronamodus te zijn geweest we onze tijd nog 

Tot op heden, zowat 4 maanden na datum hebben we nog steeds geen antwoord op onze mail gekregen… 

CORRECTIE 

In een reactie op ons artikel over Serrurier Bovy dat in NB 51 verscheen laat Mario Baeck ons weten dat  in de 

meubels waarin tegeltjes verwerkt werden die hij gezien heeft, deze niet uit Hasselt maar uit de fabriek van Boch 

Frères afkomstig waren. De verantwoordelijke van het Serrurier-archief beaamt dat dit in overeenstemming is met 

hun bevindingen. Bij deze is onze hypothese dus ontkracht en kennen we dankzij Mario de juiste toedracht. 
 

De Redactie 


