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* (tenzij anders vermeld).  

vergeten de bodem te fotograferen waardoor dit model dus als “onbekend 
VOORWOORD 
 

Beste leden,  
 

Het einde van de tunnel komt zo stilaan in zicht en de laatste hoopvolle berichten 

over het vaccin stellen zowaar een normalisering tegen de zomer van 2021 in het 

vooruitzicht als verzamelaars kunnen we ons in deze tijden geen beter kerstgeschenk 

bedenken. Nog even doorbijten dus en alles komt goed! 

Het gebrek aan activiteiten, rommelmarkten, vergaderingen en andere gelegenheden waar we met Hasseltse 

keramiek kunnen bezig zijn kon voor een deel met het internet gecompenseerd worden maar ook daar komt na 

een jaar wat sleet op blijkbaar want het aantal vondsten loop sterk achteruit. 

Gelukkig bleef de samenwerking met de stad en de erfgoedraad, zij het van op afstand wel doorlopen waardoor 

we de gelegenheid kregen om de 11 Hasseltse kerkhoven te bezoeken tijdens dewelke we ook informatie over de 

keramieken grafornamenten konden vergaren, We geven dan ook graag verslag van onze vondsten die ook meer 

inzicht geven in deze productgroep die gezien haar aard en beschikbaarheid minder aandacht krijgt. 

Onze Nieuwsbrief levert kwasi bij elke uitgave een aantal reacties op waarvan we meestal geen melding maken 

behalve als we er een fout mee moeten rechtzetten. We willen dan ook graag de leden bedanken die spontaan 

hun appreciatie voor de Nieuwsbrief geven want het is telkens een kleine motivaite om er mee door te gaan en er 

voor te zorgen dat er om de 4 maanden een nieuwe editie kan afgeleverd worden. 

Sommige reacties vertalen zich ook in een eigen bijdrage die niet alleen onze taak wat verlichten maar ze geven 

ook andere inzichten mede dankzij het gebruik van bronnen die voor de redactie niet beschikbaar zijn. 

We waren dan ook erg blij met het aanbod van Michel Broux en Mario Baeck om voor deze uitgave een artikel te 

schrijven en ons de bijbehorende illustraties te bezorgen.  

We maken van deze gelegenheid ook graag gebruik om via deze nieuwsbrief afscheid te nemen van een zeer 

bijzonder jaar en met positieve blik vooruit te kijken naar het nieuwe jaar 2021 waarin we niet alleen onze 20e 

verjaardag zullen vieren maar hopelijk ook onze werking terug kunnen opstarten en we elkaar weer in alle veilig-

heid kunnen ontmoeten.          

Het bestuur 

De eerste contacten met het museum van Nimy dateren al van enkele jaren geleden en 

het was onze gewoonte om elk jaar hun kleine maar steeds interessante thema ten-

toonstellingen te bezoeken. Dit jaar werd ook dit bezoek door de pandemie onmogelijk 

gemaakt. Toch hielden we gedurende al die tijd contact met de directie van het muse-

um en kwam ons project om samen eens iets te doen regelmatig ter sprake. Dit jaar 

nam het project zelfs zeer concrete vormen aan maar in de loop van de maand no-

vember kregen we de melding dat het om begrijpelijke redenen geannuleerd werd.  

Deze annulatie betekent niet dat onze plannen definitief worden opgeborgen, in tegen-

deel, we hebben goede hoop dat eens het dagelijks leven weer zijn normale gang zal 

gaan ook ons plan om samen iets rond Hasseltse keramiek te doen weer boven water 

zal komen.      

PROJECT NIMY 

ok aan het verhaal van de “Rattentegel kwam er een vervolg. Frans en 

smartphone enkele foto’s te maken.
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De recente vondst van het Belardi likeurkruikje dat in NB 52 werd getoond was aanleiding voor een interessante 

bijdrage met wat meer informatie over de opdrachtgever voor dit object. 

 

Het Brussels verhaal achter Vermouth Bellardi Turin 

 

Voor dit verhaal dienen we terug te gaan naar 1896. In dat jaar richtte de 

Turijnse industrieel Francesco Cirio een detailhandel en verbruikszaal van 

Italiaanse voedingsspecialiteiten, wijnen en geestrijke dranken op in Brus-

sel aan de Beurs (Beursstraat 18-20). Hij opende in Europa 18 verkoop-

punten ondermeer in Moskou, Zurich en Parijs. Uitbater van de zaak in 

Brussel werd Gaëtan Giacomini (Geboren te Peschiera del Garda in Italië 

op 30/10/1862 en overleden te Brussel op 04/01/1932). 

In 1909 werd het winkelpui en interieur verfraaid door decorateur Henri 

Cosemans. 

Het Brusselse filiaal bleef in de jaren 30 als enige overeind. Uitbater Gia-

comini baatte ook nog een handelshuis in wijnen en dranken in de Kar-

tuizersstraat 13 uit. 

 

Michel Broux 

Het iniiaief is van bij de opening van de badinstallaie zeer succesvol. Op weekdagen passeren de klassen van de ver-
schillende basisscholen uit Niel er voor een wekelijkse wasbeurt. Het water voor de douche installaie was aanvanke-
lijk akomsig van een pomp. Waterleiding was er in Niel immers pas vanaf 1950. In de daaropvolgende jaren beschik-
ken meer en meer Nielenaars over een eigen badkamer. Daardoor liep de belangstelling voor de openbare douches 
geleidelijk aan terug. Begin 1983 gaat het om amper een 30tal klanten per openingsdag waaronder dan nog heel wat 
mensen uit andere gemeenten. Het gemeentebestuur beslist daarom de stortbadinriching deiniief te sluiten. 

Van bouwpuin tot museumstukken 

Bovenstaand verhaal was ons nog volledig onbekend toen een bezoekster van het Gilliot  en Roelants Tegelmuseum in 
Hemiksem in 2019 de vraag stelde of het museum misschien interesse had voor een hoop bouwonderdelen van de 
douchecellen van de meisjesschool in Niel die al enkele jaren in haar tuin lagen. 
De doorgestuurde foto’s en daarna het fysieke onder-
zoek van de aan het museum overgedragen stukken, 
maakten snel duidelijk dat het niet kon gaan om ele-
menten uit het aanbod van Gilliot & Cie, maar wel om 
materiaal van de Hasseltse keramiekfabriek. De vorm 
en maatvoering van de diverse elementen kwam name-
lijk perfect overeen met deze in het hierboven aange-
haalde Album. Ook de typische geelkleurige klei en de 
eigenschappen van het wite glazuur wezen duidelijk in 
dezelfde riching. Het deiniieve bewijs  de hierboven 
aangehaalde aanbestedingsbrief, – werd dank zij de 
grote hulpvaardigheid van Roger Van den Broeck en 
Victor Van Dyck van het Niels Erfgoed Archief al snel in 
hun rijke collecie teruggevonden en samen met een 
prachige fotoreeks van de situaie juist voor de sloop 
in 2008 gedigitaliseerd ter beschikking gesteld, waar-
voor onze grote dank. 
Nu het duidelijk was dat het om Hasseltse stukken ging, leek het vanuit het Gilliot  en Roelants Tegelmuseum logisch 
slechts een beperkt aantal ervan als vergelijkingsmateriaal  in de eigen verzameling te houden en het resterende deel 
na bemiddeling door de Verzamelaars Unie Hasseltse Keramiek aan het Stadsmus over te dragen. Daar vormen de 
badcelonderdelen nu een interessante aanvulling op de 24 stukken die tot nog toe in de collecie van het Stadsmus 
bewaard worden, mede omdat de herkomst en producieperiode van deze elementen precies bekend zijn. Daarmee is 
 dank zij de genereuze schenker die dit materiaal van afvoer naar de stortplaats redde  een bijzonder stukje erfgoed 

uit Niel én Hasselt nu in een openbaar toegankelijke collecie beschikbaar voor verder onderzoek naar vergelijkbare 
badinstallaies in binnen  en buitenland.

Mario Baeck 
doctor in de kunstwetenschappen, conservator Gilliot & Roelants tegelmuseum

BELLARDI 

BOVEN:  

Gaëtan Giancomini. 

Zo te zien een welgesteld zaken-

man. Hij was waarschijnlijk ook de 

opdrachtgever voor de reclame- 

schoteltjes en het likeurkruikje. 

 

De oorspronkelijke wijn en specialiteiten 

handel van Francesco Cirio kan je nog 

steeds bezoeken op het adres dat hier bo-

ven vermeld wordt. Gaandeweg werd het 

etablissement een Belgische brasserie. 

Het interieur van het café, dat begin de 

20ste eeuw nog werd gewijzigd, is groten-

deels uitgevoerd in belle époquestijl met 

heel wat art nouveau en neo-renaissance-

elementen. Het werd recent gerestaureerd 

en sindsdien ook gedeeltelijk beschermd. 

Zoals op de foto’s te zien is zijn er nog 

verschillende originele reclamepanelen 

voor Bellardi in het interieur aanwezig. 
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In 2008 werd dit paneeltje samen met een zusterpaneeltje uit 

de gevel van een Blankenbergs belle-epoque woning gehaald 

en na restauratie door het Stadsmus aangekocht. Het werd 

sindsdien slechts 1 x tentoongesteld maar verbleef bij gebrek 

aan een goede oplossing om het permanent op te stellen in het 

depot. Zonde want het is een mooi voorbeeld van Hasselts 

maatwerk dat echt de moeite waard is om in de permanente 

opstelling een plaatsje te krijgen. Op voorstel van onze vereni-

ging werd er in de loop van het voorbije jaar werk van gemaakt 

om een aangepast kader te laten maken. Geïnspireerd door de 

inkadering van het zusterpaneel waarbij een kunstenaar de oor-

spronkelijke arduinen omlijsting rond het paneel schilderde gin-

gen we op zoek naar een gelijkaardige zij het iet wat robuustere 

oplossing. Op basis van de omtrek van het paneel werd een 

sjabloon gemaakt om de holte uit een 22 mm dikke ‘mdf ’ 

plaat te zagen. Buurman  Robert Doucet leverde niet alleen het 

mdf plaatmateriaal en zorgde voor het uitzagen maar freesde 

ook de verzonken versiering bovenaan uit.  

Na het basiskader grondig geschuurd te hebben werd het pa-

neeltje eerst nog eens ingepast om zeker te zijn dat de tegels 

voldoende ruimte hadden. Na wat kleine aanpassing moest er 

geverfd worden maar het arduin simuleren bleek absoluut geen 

makkie. Gelukkig kwamen we Carlo Verheyden (REPA-RESTA)  

tegen die de kennis had om diverse steensoorten met verf na te 

bootsen. Na wat testen kreeg hij de opdracht van onze vzw om 

dit gespecialiseerd werkje uit te voeren. Het eindresultaat 

mocht er zijn en na ettelijke maanden drogen konden de tegels 

er uiteindelijk ingelijmd worden. Enkele weken geleden werd het 

geheel dan door de technische dienst van het museum op zijn 

definitieve plaats opgehangen.         

 

Voor het maken van de werktekening moesten 

we eerst in het depot de omtrek van het pa-

neeltje overbrengen op een karton waardoor 

we de afmetingen van het kader konden be-

palen en een volwaardige werktekening voor 

het zaag en freeswerk kon gemaakt worden. 

1932 
(collectie M. Baeck)

Over een bijzondere badhuisinriching van de Majoliques de Hasselt in Niel 
Van bouw tot sloop 
In 1937 besliste het gemeentebestuur van Niel, onder impuls van burgemeester Edward Claessens, tot de bouw van 
een nieuwe gemeentelijke meisjesschool. Bijzonder aan het concept is dat aan deze school ook een badhuis met stort-
baden wordt verbonden, toegankelijk voor zowel de leerlingen als voor de bevolking. 
Terwijl voor de bouw van de school een openbare aanbestedingsprocedure werd opgestart, vroeg het gemeentebe-
stuur bij brief van 3 augustus 1938 aan de bevoegde minister van Openbare Werken Dienst voor Werkverschaing de 
toelaing om voor de levering van de douche installaies een beperkte aanbestedingsprocedure te mogen gebruiken 
want “Er zijn slechts twee of drie fabrieken in België, die zulke specialiteiten fabrikeeren”, een volkomen terechte toe-
voeging. Men voorzag 24 cabines en men beschikte ook al over drie prijsopgaven die men aan de minister voorlegde:
1° S.A. Majoliques de Hasselt, Manufacture de Céramique décoraive, voor den prijs van 63.000 fr.
2° Firma Alex de Chafoij, Haantjeslei, 20, te Antwerpen verglaasde badsteen van de Faïencerie de Ligne voor de som 
van 63.705 fr.
3° Firma Weduwe Janssens Thijs, verkoper van La Manufacture Gilliot & C°, voor de globale som van 91.941,16 fr.
Zoals gebruikelijk vroeg het gemeentebestuur de toelaing om de werken aan de laagste bieder, de Majoliques de Has-
selt, toe te wijzen. Tegelijkerijd werd ook gevraagd om hiervoor een subsidie van 25 % van de kosten te mogen beko-
men. Men voegde er ter overtuiging van de minister nog aan toe: “Deze irma is ten andere gunsig gekend en hare 
voortbrengselen beziten de noodige waarborgen van sterkte en duurzaamheid”.
Omdat op de oorspronkelijke plannen slechts 8 cabines waren voorzien, wordt de gevraagde subsidie voor het uitge-
breide geheel niet toegekend. Dat verhindert de uitvoering van de deiniieve plannen door de Majoliques de Hasselt 
niet. Het geheel wordt een voor die ijd goed geordende hygiënische inriching opgebouwd met wit geglazuurde stan-
daardelementen uit het irma aanbod. 

Het Nielse gemeentebestuur koos voor douchecellen voorzien van gor-
dijntjes aan een metalen roede voor de ingangen. Elke cabine was bin-
nenin tweeledig en bestond uit een ontkleedzone met drie ingewerkte 
kleerhaken en vier ingewerkte houders (waarin een info  of aanwijzin-
genbord kon geschoven 
worden) en de echte dou-
checel met ingewerkt zeep-
bakje en gemeenschappelij-
ke waterafvoer via een goot-
proiel in de vloer. In elke 
ontkleedzone lag juist voor 
de douchecel zelf een hou-
ten latenstructuur om uit-
glijden te verhinderen. 

LENTEDAME IN DE VASTE OPSTELLING 
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FUNERAIR KERAMIEK 

Het is al meer dan 10 jaar geleden dat we op zoek gingen naar keramieken ornamenten op het oud kerkhof. 

Einde 2019 kreeg de erfgoedraad de vraag van het stadsbestuur om een advies te geven over een aantal graven 

die na verloop van de concessie zouden geruimd worden einde 2020. Om dit advies goed voor te bereiden was 

het nodig om de 11 Hasseltse kerkhoven te bezoeken en de betrokken graven te fotograferen. Het was dan ook 

een kleine extra moeite om de ornamenten in Hasseltse keramiek in detail te fotograferen. Dit leverde onder an-

dere de vondst van enkele onbekende modelnummers op maar ook het inzicht dat de productie van deze orna-

menten vermoedelijk veel langer heeft geduurd. Dit vermoeden is af te leiden uit het feit dat een groot aantal van 

deze ornamenten op het kerkhof kruisveld (Luikersteenweg) gevonden werden op graven die dateren uit de perio-

de  1930 -1940. We weten ook dat de Hasseltse funeraire keramiek terug te vinden is op kerkhoven verspreid 

over het ganse land hetgeen duidt op een zeker commercieel succes, daarenboven zijn deze ornamenten door 

hun aard en toepassingsgebied niet erg onderhevig aan trend en stijlinvloeden. Het is dan ook perfect denkbaar 

dat de productie tot kort voor de sluiting aangehouden werd. 

Het gevaar dat deze ornamenten bij de ruiming van sommige graven zou verloren gaan werd ook met de betrok-

ken diensten van de stad besproken en er werd overeengekomen dat alle ornamenten zullen apart gehouden wor-

den waarna ze na expertise eventueel aan het Stadsmus zullen overgedragen worden. Ook de problematiek van 

van de bescherming van de keramiek die zowel op het oud kerkhof als op de andere kerkhoven blijft liggen vraagt 

om een oplossing, een taak van de erfgoedraad die hierover op eigen initiatief een advies kan geven. 

Hieronder en op de volgende bladzijde geven we een overzicht van de meest interessante vondsten.  
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Pagina 4   

LINKS BOVEN: Ovale krans met modelnummer 650 

LINKS MIDDEN: Klein kruis met modelnummer 640 

RECHTS BOVEN & MIDDEN een selectie kransen en kruisen in Hasseltse keramiek 

ONDER: een serie kransen met opvallend mooie barbotine versiering 

 

Pagina 5 

BOVEN: Op sommige graven liggen zelfs 2 Hasseltse ornamenten 

MIDDEN LINKS: Kuringen, een Hasselts kruis in de grond geplant i.p.v. een graf-

steen . Enkele mooie goed bewaarde kransen zijn het toonbeeld van handvaardig-

heid en getuige dat de decoratrices niet stereotiep versierden. 

RECHTS: Kermt de kapotte bloemen werden met plastieken exemplaren opgevuld     
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RESTANTEN BADHUIS NIEL 

sjabloon gemaakt om de holte uit een 22 mm dikke ‘mdf ’ 

Enkele maanden geleden kreeg het stadsmus dankzij de tussenkomst van Mario Baeck enkele elementen in 

Hasseltse keramiek die uit de sloop van dit badhuis konden gered worden. Mario was ook bereid om de geschie-

denis van deze realisatie in Hasseltse keramiek toe te lichten, hier volgt de verkorte versie van zijn verhaal.    

LINKS: Een deel van 

het badhuis in 2008, 

juist voor de sloop 

(Foto NEA-NIEL) & 

pagina uit de Has-

seltse verkoopcatalo-

gus Album des bri-

ques, ca. 1932 
(collectie M. Baeck) 

Over een bijzondere badhuisinriching van de Majoliques de Hasselt in Niel  
 

Van bouw tot sloop  
 

In 1937 besliste het gemeentebestuur van Niel, onder impuls van burgemeester Edward Claessens, tot de bouw van 
een nieuwe gemeentelijke meisjesschool. Bijzonder aan het concept is dat aan deze school ook een badhuis met stort-
baden wordt verbonden, toegankelijk voor zowel de leerlingen als voor de bevolking.  
Terwijl voor de bouw van de school een openbare aanbestedingsprocedure werd opgestart, vroeg het gemeentebe-
stuur bij brief van 3 augustus 1938 aan de bevoegde minister van Openbare Werken Dienst voor Werkverschaing de 
toelaing om voor de levering van de douche-installaies een beperkte aanbestedingsprocedure te mogen gebruiken 
want “Er zijn slechts twee of drie fabrieken in België, die zulke specialiteiten fabrikeeren”, een volkomen terechte toe-
voeging. Men voorzag 24 cabines en men beschikte ook al over drie prijsopgaven die men aan de minister voorlegde: 
1° S.A. Majoliques de Hasselt, Manufacture de Céramique décoraive, voor den prijs van 63.000 fr. 
2° Firma Alex de Chafoij, Haantjeslei, 20, te Antwerpen verglaasde badsteen van de Faïencerie de Ligne voor de som 
van 63.705 fr. 
3° Firma Weduwe Janssens-Thijs, verkoper van La Manufacture Gilliot & C°, voor de globale som van 91.941,16 fr. 
Zoals gebruikelijk vroeg het gemeentebestuur de toelaing om de werken aan de laagste bieder, de Majoliques de Has-
selt, toe te wijzen. Tegelijkerijd werd ook gevraagd om hiervoor een subsidie van 25 % van de kosten te mogen beko-
men. Men voegde er ter overtuiging van de minister nog aan toe: “Deze irma is ten andere gunsig gekend en hare 
voortbrengselen beziten de noodige waarborgen van sterkte en duurzaamheid”. 
Omdat op de oorspronkelijke plannen slechts 8 cabines waren voorzien, wordt de gevraagde subsidie voor het uitge-
breide geheel niet toegekend. Dat verhindert de uitvoering van de deiniieve plannen door de Majoliques de Hasselt 
niet. Het geheel wordt een voor die ijd goed geordende hygiënische inriching opgebouwd met wit geglazuurde stan-
daardelementen uit het irma-aanbod.  

 

 

 

 

 

 

 

Het Nielse gemeentebestuur koos voor douchecellen voorzien van gor-
dijntjes aan een metalen roede voor de ingangen. Elke cabine was bin-
nenin tweeledig en bestond uit een ontkleedzone met drie ingewerkte 
kleerhaken en vier ingewerkte houders (waarin een info- of aanwijzin-
genbord kon geschoven 
worden) en de echte dou-
checel met ingewerkt zeep-
bakje en gemeenschappelij-
ke waterafvoer via een goot-
proiel in de vloer. In elke 
ontkleedzone lag juist voor 
de douchecel zelf een hou-
ten latenstructuur om uit-
glijden te verhinderen.  
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Het iniiaief is van bij de opening van de badinstallaie zeer succesvol. Op weekdagen passeren de klassen van de ver-
schillende basisscholen uit Niel er voor een wekelijkse wasbeurt. Het water voor de douche-installaie was aanvanke-
lijk akomsig van een pomp. Waterleiding was er in Niel immers pas vanaf 1950. In de daaropvolgende jaren beschik-
ken meer en meer Nielenaars over een eigen badkamer. Daardoor liep de belangstelling voor de openbare douches 
geleidelijk aan terug. Begin 1983 gaat het om amper een 30tal klanten per openingsdag waaronder dan nog heel wat 
mensen uit andere gemeenten. Het gemeentebestuur beslist daarom de stortbadinriching deiniief te sluiten.  
 

Van bouwpuin tot museumstukken  
 

Bovenstaand verhaal was ons nog volledig onbekend toen een bezoekster van het Gilliot- en Roelants Tegelmuseum in 
Hemiksem in 2019 de vraag stelde of het museum misschien interesse had voor een hoop bouwonderdelen van de 
douchecellen van de meisjesschool in Niel die al enkele jaren in haar tuin lagen.  
De doorgestuurde foto’s en daarna het fysieke onder-
zoek van de aan het museum overgedragen stukken, 
maakten snel duidelijk dat het niet kon gaan om ele-
menten uit het aanbod van Gilliot & Cie, maar wel om 
materiaal van de Hasseltse keramiekfabriek. De vorm 
en maatvoering van de diverse elementen kwam name-
lijk perfect overeen met deze in het hierboven aange-
haalde Album. Ook de typische geelkleurige klei en de 
eigenschappen van het wite glazuur wezen duidelijk in 
dezelfde riching. Het deiniieve bewijs - de hierboven 
aangehaalde aanbestedingsbrief, – werd dank zij de 
grote hulpvaardigheid van Roger Van den Broeck en 
Victor Van Dyck van het Niels Erfgoed Archief al snel in 
hun rijke collecie teruggevonden en samen met een 
prachige fotoreeks van de situaie juist voor de sloop 
in 2008 gedigitaliseerd ter beschikking gesteld, waar-
voor onze grote dank.  
Nu het duidelijk was dat het om Hasseltse stukken ging, leek het vanuit het Gilliot- en Roelants Tegelmuseum logisch 
slechts een beperkt aantal ervan als vergelijkingsmateriaal  in de eigen verzameling te houden en het resterende deel 
na bemiddeling door de Verzamelaars Unie Hasseltse Keramiek aan het Stadsmus over te dragen. Daar vormen de 
badcelonderdelen nu een interessante aanvulling op de 24 stukken die tot nog toe in de collecie van het Stadsmus 
bewaard worden, mede omdat de herkomst en producieperiode van deze elementen precies bekend zijn. Daarmee is 
- dank zij de genereuze schenker die dit materiaal van afvoer naar de stortplaats redde - een bijzonder stukje erfgoed 
uit Niel én Hasselt nu in een openbaar toegankelijke collecie beschikbaar voor verder onderzoek naar vergelijkbare 
badinstallaies in binnen- en buitenland. 
 

Mario Baeck  
doctor in de kunstwetenschappen, conservator Gilliot & Roelants tegelmuseum 

LINKS: de vergelijking met de tekeningen uit het album van de 

modellen nummers 141 & 142 

MIDDEN: idem voor het model nummer 70 

ONDER: idem voor model nummer 67 

Zoals op de foto’s te zien is zijn er nog 



Nieuwsbrief  v.z.w. V U H K  ©  54 - 2020                                                                           P: 8/8 

SPROKKELS 

Guido Duts liet ons weten dat de vaas met nr 280 die in de vorige Nieuws-

brief stond eigenlijk wel al bekend was want die had hij al lang in zijn collec-

tie. Hij was verwonderd dat we dat niet wisten want ze was ook al gefotogra-

feerd geweest.. . Met deze informatie in het achterhoofd doken we dus even 

in het fotoarchief en inderdaad de hier naast afgebeelde vaas was wel dege-

lijk bij hem in 2008 gefotografeerd.  

Hoe komt het dan dat we die vaas niet in ons archief met gekende model-

nummers hebben? Het antwoord is eenvoudig, we hadden in die tijd blijkbaar 

vergeten de bodem te fotograferen waardoor dit model dus als “onbekend 

gecatalogeerd bleef. Dit is bij deze dus rechtgezet en daarenboven maken we 

nog eens kennis met een glazuurexperiment waarbij het duidelijk de bedoeling 

was om onderaan een puntig motief te creëren.  

Ook aan het verhaal van de “Rattentegel kwam er een vervolg. Frans en 

Elise reageerden per mail om ons te laten weten dat ze een gelijkaardige te-

gel op het internet hadden kunnen kopen. Toen ik enkele dagen later weer 

eens op zoek was op het wereldwijde web kwam ik de tegel nogmaals tegen 

bij tegelhandel Van Veen. Wat bleek nu Frans had de tegel bij Van Veen ge-

kocht en die had hem net voor mij op Ebay gekocht, het voornaamste is dat 

hij terecht gekomen is in de collectie van een van onze leden.  

(foto: Elise Janssen) 

Tegelliefhebbers zullen zich zeker herkennen in de volgende situatie-

schets. Je passeert met de wagen ergens in een stad waar je zelden of 

nooit komt en plots ziet je in een flits een huis waarop Hasseltse tegel-

panelen staan. Meestal is het moeilijk om dan te stoppen op een drukke 

weg of heb je niet de geschikte fotoapparatuur bij de hand maar in dit 

geval moesten we op de terugweg dezelfde route nemen dus zochten en 

vonden we een parkeerplaats om daarna met behulp van een goede 

smartphone enkele foto’s te maken. 

Voor diegene die ze zelf eens van kortbij willen gaan bekijken geven we 

graag het adres mee: Naamse steenweg 176 in Leuven.    

De eerste detailfoto toont mooi hoe het ontwerp aangepast werd voor 

kleinere ramen waardoor er een mooi evenwicht in de versiering ont-

staat. 

Op de onderste foto is het typisch Hasselts halfsteensverband te zien. 


