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bordje dat in feite het bestaan van een productgroep ‘huishoudelijke’ ob-

 

VOORWOORD 
 

Beste leden,  
 

Oef, we zijn er bijna! Onze gezamenlijke inspanningen en de nodige spuitjes 

hebben er voor gezorgd dat we op het einde van deze sombere zomer toch 

een lichtpuntje hebben en we door de versoepelingen van de coronamaatre-

gelen eindelijk opnieuw uitzicht hebben op een ‘normaal’ leven. Voor ons ver-

zamelaars betekent ’normaal’ dat we de mogelijkheid hebben om naar rommelmarkten, brocante – en antiek-

beurzen te gaan of er te staan en er stukken voor onze collecties te kopen of te verkopen. De pandemie zorgde 

voor een vrij ingrijpende ommekeer in ons dagelijks bestaan, alles werd ineens ’digitaal ’ en of je het nu wilde of 

niet als je nog iets wou vinden was de digitale weg de enige die er te bewandelen viel. Blijkbaar met succes want 

de oogst van de afgelopen maanden leverde een aantal interessante vondsten op die we jullie met plezier in de-

ze uitgave zullen tonen. Ook al waren we beperkt in ons doen en laten toch kwam het bestuur dit jaar verschil-

lende keren samen om de lopende zaken te bespreken maar ook om initiatieven te nemen voor dit werkingsjaar 

en om een en ander te plannen i.v.m. onze toekomstige werking. In deze context drong zich een zeer belangrijke 

beslissing op nl. de vernieuwing van onze website. De webstek is immers onze enige permanent troef om onze 

werking en het verhaal van de Hasseltse keramiekfabriek en haar assortiment voor een groot publiek kenbaar te 

maken.  De huidige versie dateert al van 2005 en bleef op enkele kleine wijzigingen na tot op vandaag onaange-

roerd met als resultaat dat hij niet alleen visueel totaal gedateert is maar dat ook de inhoud eens grondig moest 

herschreven worden met toevoeging van weetjes en inzichten die we de afgelopen 15 jaar hebben vergaard. Het 

bestuur besloot dan ook om op zoek te gaan naar een externe partner die de nieuwe site zou kunnen bouwen 

voor een redelijke rpijs. De keuze viel op ’Happy Websites’, een jong bedrijf gevestigd in de Corda Campus 

waarvan de offerte en de persoonlijke aanpak ons onmiddellijk aansprak. Op de bevestiging van onze keuze om 

met hen in zee te gaan werd op een zeer dynamische en positieve manier gereageerd. De gretigheid waarmee 

dit jong bedrijf ons project wilde aanpakken vertaalde zich al snel in een concreet voorstel dat nu na evaluatie 

verder uitgewerkt wordt, het eindresultaat verwachten we in november, meer hier over in onze volgende editie. 

De basis van onze werking is het onderling delen van de gegevens over onze individuele collecties maar het 

heeft weinig zin om met de gedeelde gegevens niets te doen. In onze vorige editie deden we een oproep aan de 

tegelverzamelaars om specifiek de gegevens over de tegels in hun collectie te verzamelen en naar het secretari-

aat door te sturen om ze te verwerken. We kregen al enkele reacties waarmee we de basis van de inventaris 

kunnen maken maar we hopen dat de andere tegelverzamelaars ook hun gegevens nog zullen doorsturen zodat 

we over een zo compleet mogelijke inventaris kunnen opstellen.     

De pandemie mag dan wel op haar einde lopen maar ze heeft onze werking toch serieuze stokken in de wielen 

gestoken we kijken er dan ook naar uit om de draad terug op te pikken en in de loop van de maand november 

een algeme ledenvergadering bijeen te roepen waar we ons lustrumjaar toch nog met een feestelijk tintje kunnen 

afsluiten. In afwachting daarvan wensen we jullie allen een prettige en succesvolle nazomer.  
 

Veel leesplezier, 

Voor het bestuur, 

Patrick Thijs, voorzitter-secretaris 

ø 
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KOUD BESCHILDERD 

Met de vraag “Gezien?” startte het verhaal van deze blauwe schotel met orientaals geinspireerde beschildering. 

Ze stond te koop op een site voor 2e hands spullen voor een belachelijk lage prijs. Het openingsbod werd onmid-

dellijk door de verkoper aanvaard gevolgd door de afspraak om ze enkele dagen later te gaan ophalen. De scho-

tel op zich mocht dan wel spotgoedkoop zijn maar het totale kostenplaatje liep door brute pech wat hoger op. 

Letterlijk want bij een eerste poging om de 400 km lange tocht aan te vatten begaf mijn auto het en moesten we 

tegen verlaagde snelheid terug huiswaarts. Gelukkig hebben we nog een 2e wagen zodat we’sanderendaags een 

2epoging ondernemen om het bord in ’bachte de kuppe’ te gaan ophalen. Ook dat was geen evidente rit want 

zonder ingebouwde GPS was het adres moeilijk te vinden maar dankzij onze alomtegenwoordige smarthphone 

konden we ook dat probleem oplossen. Toen ik ‘s anderendaags aan Mario liet weten dat we het bord in ons be-

zit hadden stelde hij voor om er een kort artikel over te schrijven, meer bepaald over de gebruikte, vrij uitzonderlij-

ke decoratietechniek. We laten hem dan ook graag aan het woord om een en ander verder uit de doeken te doen. 

Boven: Voor -en achterzijde van het bord. De hechting van de beschildering 

blijkt niet optimaal getuige de lacunes rechts onder de rand. 

Links: Het modelnummer en het fabrieksmonogram. Dit bord maakt deel uit 

van een serie van 3 opeenvolgende modelnummers 307-308 en 309.  

Over koud schilderen op keramiek en de Manufacture de Céramiques de Hasselt 

 

Wie zich wat verdiept in de geschiedenis van keramische sierobjecten weet dat er diverse manieren zijn om de 

stukken te decoreren. Het decor kan namelijk zowel onder, bovenop als in het glazuur zijn aangebracht. Onder- 

en inglazuurdecors zijn wat moeilijker van elkaar te onderscheiden, maar bovenglazuurschilderingen zijn gemak-

kelijk te herkennen omdat men het decor bij aandachtig kijken duidelijk bovenop het glazuur ziet liggen en dat ook 

kan voelen. Hoewel dergelijke decors zeer kwetsbaar zijn en vrij snel beschadigd raken, was en is het bovengla-

zuurschilderen nochtans een veel gebruikte techniek bij porselein. Zelfs de grootste ateliers gebruiken ook van-

daag nog deze techniek omdat heel wat delicate kleurnuances geen stand houden bij de hoge baktemperaturen 

die porselein nodig heeft om vorm te krijgen. Een tweede bakcyclus aan veel lagere temperatuur met decorschil-

dering bovenop het glazuur laat wel de gewenste fijnschildering in een zeer gevarieerd kleurpalet toe.  

den “life” veilingen waar je tijdens de oproep digitaal biedingen kon uitbrengen. In deze context moeten we ook 

de onderstaande foto’s geΝllustreerd.    
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nouveau stijl had kunnen kopen en stuurde ons 2 foto’s, een frontaal zicht en een afbeelding van de 

‘HJ ’. Hiermee krijgen we de bevesti-

Ook Mario Baeck deed een duit in het zakje, hij bezorgde ons wat foto’s van tegels die duidelijk een deel zijn 

Op de achterzijde rechts, het vrij zeldzame ’raam’ profiel, ronde fabrieks blindmerken en zwarte reekscodes 

Na het ontwikkelen in de 19de eeuw van kant en klare glazuren voor de diverse soorten keramiek door snel inter-

nationaal bekend geworden firma’s als Lacroix en L’Hospied in Frankrijk, Wengers in Engeland of Bidtel in Duits-

land kwamen heel wat kleine ateliers tot stand die ongedecoreerde stukken –  de zogenaamde ‘blancs’ die zowel 

ongeglazuurd als geglazuurd konden zijn - bij grote keramiekbedrijven inkochten om ze vervolgens in eigen be-

heer te decoreren, in een kleine emailoven te bakken en door te verkopen. Dat vroeg veel kleinere investeringen 

en was dan ook toegankelijk voor heel wat meer artistieke bedrijfjes of eenmanszaken. Ook heel wat vrouwen 

voelden zich hiertoe aangetrokken. Dat valt af te leiden uit de palmaressen van de keramiekafdelingen op de vele 

wereld- en internationale tentoonstellingen.  

Naar het eind van de 19de eeuw werd het bovenglazuurschilderen een ware rage bij de internationale bourgeoisie. 

In de betere meisjespensionaten –  zoals dat van de Ursulinen in Onze-Lieve-Vrouw-Waver –  kon men in de les-

sen “arts décoratifs” of toegepaste kunst, naast de basistechnieken van lederbewerking, pyrogravure of metaal 

ciseleren, ook het beschilderen van keramische objecten aanleren. Omdat het beschilderen van keramische ob-

jecten met echte glazuren normaal gezien de aankoop van een vrij dure emailoven vereiste, werden diverse alter-

natieven uitgewerkt. Zo voorzagen sommige firma’s de mogelijkheid om beschilderde objecten die bij hen als 

‘blanc’ aangekocht waren, te laten afbakken in een echte keramiekfabriek en daarna via de post terug thuisbe-

zorgd te krijgen. Andere bedrijven zagen meer mogelijkheden in het promoten van het koud beschilderen van ke-

ramische objecten –  met olieverven in plaats van glazuurverven - waardoor het over en weer sturen van kwetsba-

re objecten via de post overbodig werd en men onmiddellijk kon genieten van het resultaat van de geleverde artis-

tieke inspanning.  

De techniek van koud schilderen kende in de crisisjaren vanaf 1929 en tijdens de Tweede wereldoorlog, een ware 

heropleving en dan vooral bij de volwaardige keramiekbedrijven die hierin een ideale mogelijkheid zagen om - bij 

het groot gebrek aan steenkool nodig voor het stoken van de glazuurovens - toch hun productie van gedecoreer-

de sierobjecten aan betaalbare prijzen voort te zetten. Deze objecten staan bij verzamelaars bekend als 

“crisisgoed”, een meer dan passende benaming. 

Bovenstaande maakt duidelijk dat de productie van dergelijke objecten nooit heel grootschalig was. Toch komt 

men in de handel heel geregeld dergelijke koud geschilderde objecten tegen. In Vlaanderen gaat het doorgaans 

om aardewerk uit één van de vele Potterie Flamande bedrijven, waarvan enkele ook meer afgewerkte stukken 

aanleverden om te worden voorzien van geciseleerde tinapplicaties. Deze stukken worden door de meeste instel-

lingen en verzamelaars niet gewaardeerd, onder meer omdat ze zelden gesigneerd zijn. Ze zijn dan ook nauwelijks 

in toegankelijke openbare of privécollecties bewaard. Dit maakt het moeilijk om het fenomeen in detail te bestu-

deren, waardoor zelfs specialisten hier nauwelijks enig zicht op hebben. Toch is het de moeite waard om niet 

voorbij te lopen aan dergelijke koud geschilderde stukken. Cultuurhistorisch is deze techniek wel degelijk interes-

sant om nader te bestuderen, en ook voor de kennis van specifieke fabrieken kan het interessante informatie op-

leveren.  

Dat ook de Hasseltse keramiekfabriek hierbij een rol speelde was tot de ontdekking van een door het bedrijf ge-

merkt koud geschilderd wandbord onbekend. Het bord draagt aan de achterzijde het reeds binnen het vormreper-

toire bekende modelnummer 308 en is voorzien van het eveneens bekende merk met CHD ligatuur binnen een 

rechthoek. Het koud geschilderde decor op de voorzijde toont een eenkoppige, veelarmige en vierklauwige draak 

op een blauwgroene achtergrond. De draak en de drukke ornamentiek die hem omringt, zijn geschilderd in zwart. 

De draak zelf spring uit het decor door de accentuering van zijn lichaam door het aanbrengen van vlot geschilder-

de lijnen in grijs en wit. Het geheel verwijst naar de klassieke draakfiguren op Chinese wandborden, maar is dui-

delijk een westerse interpretatie met sterke kenmerken van de art-deco zodat het wandbord zonder veel twijfel in 

de jaren 1920 kan gesitueerd worden. Het decor zelf is ongesigneerd en kwam met vrij grote zekerheid buiten de 

fabriek tot stand. Ondanks de lichte schade aan de achtergrondschildering in de rand is het een bijzonder stuk 

dat bijdraagt aan een betere kennis van de Hasseltse keramiekgeschiedenis. 

 

Mario Baeck 
 

Doctor in de kunstwetenschappen  

Universiteit Gent 
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VERVOLG OP NB 55 

In NB 55 toonden we een brief van de 

firma Will & Heffening waarin we kon-

den lezen over hun relatie met de 

Franse keramisten Massier evenals 

over één van hun klanten Mej. Restiau 

uit Blankenberge. We contacteerden 

het stadsarchief van Blankenberge 

met de vraag of zij iets meer wisten 

over deze winkel en haar uitbaatster 

en kregen van de stadsarchivaris het 

volgende antwoord: 
 

“Louise Restiau (° Brussel, 20/04/1854) 
was in de periode 1900-1910 (exacte 
data ontbreken) in de Kerkstraat nr. 39 
(later gewijzigd in nr.45) in Blankenber-
ge gedomicilieerd. In de periode 1890-

1900 en 1910-1920 komt deze naam 
niet meer voor in onze archieven. Haar 
beroep was ‘koopvrouw in kunstvoor-
werpen’.  
Het opgegeven huisnummer komt overeen met het geboortehuis van schrijver en ereburger Raymond Brulez (Maison 
Brulez, hoek Kerkstraat – Langestraat, tegenover het Oud Stadhuis). 
Op een prentbriefkaart zien we inderdaad op de gelijkvloerse verdieping een handelszaak van kunstvoorwerpen”. 

SPONSORS 

Vele zelfstandigen vooral in de horeca werden door de 

beperkende maatregelen m.b.t. de Coronapandemie 

erg getroffen. Onze hoofdsponsor moest dus ook ge-

durende lange tijd zijn zaken sluiten en we willen langs 

deze weg hem graag een steuntje in de rug geven met 

een klein beetje reclame voor zijn zaak waar je sinds 

kort terug terecht kan voor een hapje en een drankje.    

Leopoldplein 1 

3500 Hasselt 
 

Maandag tot zondag van 09u00 tot 22u00. 
Keuken open van 11u tot 21u.   

ALBUM MET DE GEKENDE MODELLEN 

Jullie zullen misschien denken ’hier gaan we weer ’want dit onderwerp komt als sinds jaar en dag aan bod op de 

ledenvergaderingen en ook in de bestuursvergaderingen. Het basisidee bij de oprichting van onze vereniging was 

immers dat we de kennis die we vergaarden onder elkaar te delen. Dat bleek al van bij het begin een moeilijk pro-

bleem en niet alleen om technische redenen. Bij de meeste leden werden de collecties gefotografeerd maar ze 

werden zelden of nooit aangevuld. Een kleine 10 jaar geleden hebben we ook aan alle leden een CDrom gegeven 

met een overzicht van alle tot dan toe gekende modellen maar ook dat werd niet geactualiseerd. 

Hoog tijd dus om ons zelf een kadootje voor onze 20e verjaardag te geven. Het bestuur besloot om in het kader 

van de vernieuwing van de website te voorzien dat er voor de leden een aparte toegang wordt gemaakt waaraan 

een album met foto’s van alle gekende modellen zal gekoppeld worden. Deze module wordt nog niet geactiveerd 

bij de start van de nieuwe site (november 2021) om de eenvoudige reden dat ook het maken van dit album heel 

wat tijd zal vragen. Daarenboven willen we ook een beter zicht krijgen op de nummering van de tegels en hoe die 

in de nummering van het volledig assortiment past.  

De nieuwe website zal zowel op PC, tablet of smartphone correct weergegeven worden en het album met de ge-

kende modellen zal dus ook ‘mobiel ’ kunnen geconsulteerd worden of met andere woorden als je een 

smartphone op zak hebt kan je steeds op de site terecht om een gevonden object met de reeds gekende model-

len te vergelijken. Het grote voordeel van deze methode is dat het aanvullen van het album met nieuwe modellen 

zeer makkelijk zal zijn en we dus constant over een geactualiseerde lijst kunnen beschikken.  

werden door  o.a. ‘F. Pirson’.

onlangs gepubliceerde ‘Keik’ brochure 

de hulp van ‘Google translate’ het hele 

De beschildering van de hondekop in “Dalmatiër” stijl en de afwisselend 

sche “bescherming” voor dit erfgoed hebben doet het deugd als we 

zijn bedrijf ’IMAGICA’ in vestigen 
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eze rubriek vervangt de vroegere ‘kort gemeld’ en ‘Op het Net ’ en heeft als doel om een aantal in de voorbije 

HET ZWANENMEER 

Dit tegelpaneel kennen we uit de tegelcatalogus en het fragment dat in de gevel staat van een huis gelegen op 

de Thonissenlaan 67. Willy Liesens vertelde me ooit dat hij gehoord had dat dit paneel ook ergens in een huis 

stond maar dat het na verbouwingen achter de lambrisering terecht gekomen was. Toen ik onlangs tijdens een 

voorbereidende vergadering voor een tentoonstelling in het Stadsmus een doos met foto’s in handen kreeg met 

daarin enkele opnames van dit paneel in een Hasselts pand kon mijn dag niet meer stuk. 

De foto’s waren afkomstig van de Hasseltse fotograaf Jean Nicolai die zijn hele archief met daarin duizenden op-

names die hij o.a. voor de stad had gemaakt aan het stadsarchief had overgedragen. 

Je moet dus ook een tikkeltje geluk hebben want de foto’s van het paneel zaten duidelijk in de verkeerde doos 

met daarin opnames van openingen van tentoonstellingen. 

Na deze vondst hebben we aan Jean Nicolai toestemming gevraagd en gekregen om ze te gebruiken. 

De vraag waar dit pand zich in Hasselt bevindt werd na een oproep op Facebook door Tony Damen beantwoord 

hij herkende de foto en liet ons weten dat het pand vooraan op de st. Truidersteenweg ligt.   

Links de tekening uit de tegelcatalogus en 

rechts het echte tegelpaneel zoals Jean Nicolai 

dit  in de jaren 80 van de vorige eeuw aanrtrof in 

een pand op de St. Truidersteenweg. 

100 €, resultaat 360 € samen met opgeld en verzonding +/ 475 €. 
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Bij ons bezoek aan het depot viel onmiddellijk deze plaquette met de 

afbeelding in halfreliëf van de componist Ludwig Von Beethoven op. 

De plaquette meet 46,5 cm. H x 40 cm B. 

Voorzijde is beschilderd of ingestreken met een vrij translucide vernis. 

Vermoedelijkheeft heeft men getracht om koper of brons te simule-

ren. De achterzijde met de typische ribben is het overduidelijk bewijs 

van herkomst. De 3e schuine streep op de foto is geen rib maar een 

uitsparing in de schouder van het portret aan de voorzijde. 

Aan dit object hangt ook een papiertje met de vermelding van de 

datum van aankoop en de persoon van wie het werd gekocht. 

Er wordt eveneens melding op gemaakt van de kunstenaar, A. Putte-

mans, vermoedelijk Auguste Puttemans, Brussel 1866-1929. 

Deze beeldhouwer maakte een aantal monumentale beelden in op-

dracht van de overheid maar er is ook kleiner werk van hem bekend. 

Vermits er geen signatuur op staat kan men hier alleen spreken van 

een toewijzing en is verder onderzoek nodig. Als dit zou bevestigd 

worden dan zou dit opnieuw bewijzen dat de fabiek samenwerkte met 

kunstenaars die hun sporen hadden verdiend. 

KERAMIEK UIT HET MUSEUMDEPOT 

Het museumdepot bezoeken is in de regel niet mogelijk maar onze nauwe samenwerking met het Stadsmus ge-

koppeld aan de functie van bestuurder van de vzw. Stadsmuseum Hasselt opent deuren. Iedereen kan wel vanop 

afstand zien welke keramiek het museum in haar collectie heeft door te surfen naar www.erfgoedplus.be waar je 

met de juiste zoekterm (Hasseltse keramiek) een overzicht kan vinden van de collectiestukken. Door op de af-

beelding van een object te klikken opent zich een aparte pagina met de volledige omschrijving en de voor de re-

cente aanwinsten zitten er ook al foto’s in van de bodem, rugzijde enz. 

Tijdens zo’n zoektocht vielen een aantal stukken op omdat ze niet direct als ’Hasselts ’ herkenbaar waren en zo 

een ideaal vertekpunt zijn voor deze nieuwe rubriek waarin we objecten uit het depot wat naderbij gaan bekijken.   

materie is en niet meer op provinciaal niveau wordt beheerd. Op termijn zal dus de site ‘Erfgoedplus’ vermoede-

lijk verdwijnen maar zijn Vlaamse vervanger is er al nl. ’www.zichtoperfgoed.be’. Als je op deze site de zoekterm 

‘Hasseltse keramiek’ ingeeft krijg je een mozaiek van beelden van dit erfgoed. Door er op te klikken krijg je dan 
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cente aanwinsten zitten er ook al foto’s in van de bodem, rugzijde enz.

Tijdens zo’n zoektocht vielen een aantal stukken op omdat ze niet direct als ’Hasselts ’ herkenbaar waren en zo 

De hier boven getoonde staander met cache-pot was me al bij eerdere bezoeken aan Erfgoedplus opgevallen 

maar de gelegenheid om ze eens wat grondiger te besturen diende zich nu pas aan. 

Volgens de omschrijving die we terugvonden betreft het objecten die in gips gemaakt zijn en dus geen blanco ke-

ramiek zoals ik eerst dacht. Bij nazicht ter plaatse bleek dat ook te kloppen zowel staander als jardinière zijn uit 

een erg vaste en relatief zware gipssoort gegoten. De beige kleur komt van een vrij dikke verflaag die op beide 

delen werd aangebracht. De site vermeld geen afmetingen en bij mijn bezoek ontbrak de tijd om ze volledig op te 

meten maar dat zal bij een volgende gelegenheid rechtgezet worden. 

Stilistisch gezien past dit perfect in de beginperiode van de fabriek en is de art-nouveau stijl met florale elementen  

uitdrukkelijk aanwezig.  

De omschrijving vermeld in de databank van de museumcollectie vermeld dat dit een model is voor een staander 

en bijbehorende cachepot en in dat geval zou de gietmal hiervan gekopieerd kunnen zijn. 

Daarenboven diende de vraag gesteld te worden of dit wel uit de keramiekfabriek afkomstig was. Een kort onder-

zoek in de database van het museum leert ons dat beide evenals de plaquette van Beethoven afkomstig zijn uit de 

collectie van Jean Peeters (Tongeren) die het Jenevermuseum in 1983 verwierf en waarvan een deel aan het 

stadsmus werd overgedragen. In deze collectie zitten heel wat stukken die met zekerheid uit de keramiekfabriek 

afkomstig zijn waardoor er ook de herkomst van deze staander en cache-pot aan zekerheid wint.       

Voor de geïnteresseerden die zelf eens de museumcollectie willen gaan bekijken kregen we nog een interessante 

tip binnen. Het is namelijk zo dat de digitale ontsluiting van de musea door het erfgoeddecreet nu een Vlaamse 

materie is en niet meer op provinciaal niveau wordt beheerd. Op termijn zal dus de site ‘Erfgoedplus’ vermoede-

lijk verdwijnen maar zijn Vlaamse vervanger is er al nl. ’www.zichtoperfgoed.be’. Als je op deze site de zoekterm 

‘Hasseltse keramiek’ ingeeft krijg je een mozaiek van beelden van dit erfgoed. Door er op te klikken krijg je dan 

meer details over dat object. Het lijkt er wel op dat nog niet alle objecten van de museumcollecti er op te vinden 

zijn dus moet je voor een vollediger overzicht tot nader order nog naar Erfgoed Plus surfen.  
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SPROKKELS 

Deze rubriek vervangt de vroegere ‘kort gemeld’ en ‘Op het Net ’ en heeft als doel om een aantal in de voorbije 

maanden bijeengesprokkelde informatie, weetjes, gebeurtenissen enz. onder één noemer samen te brengen. We 

laten daarbij de beelden spreken en voegen er alleen de hoogst noodzakelijke commentaren toe nodig om het 

beeld te duiden. voorbereidende vergadering voor een tentoonstelling in het Stadsmus een doos met foto’s in handen kreeg met 

De foto’s waren afkomstig van de Hasseltse fotograaf Jean Nicolai die zijn hele archief met daarin duizenden op-

Je moet dus ook een tikkeltje geluk hebben want de foto’s van het paneel zaten duidelijk in de verkeerde doos 

Bij veilinghuis Ivoire in Frankrijk ging onlangs dit koppel Hasseltse vazen model 170 onder de hamer, schatting 80

-100 €, resultaat 360 € samen met opgeld en verzonding +/- 475 €.  

Ook in Frankrijk werd in november deze Hasseltse wolf terrine  ver-

kocht, schattingsprijs en resultaat werden niet vermeld.  

Een leuke vondst is dit koppel vazen op Ebay 

(foto uiterst links), bij nazicht bleken ze al 

verkocht te zijn. Moeilijk te vinden trouwens 

want ze stonden onder de rubriek publicitaire 

objecten.  voor mij persoonlijk is dit minder 

belangrijk want ik heb een kleine 20 jaar ge-

leden een identiek koppel in Brussel op een 

rommelmarkt kunnen kopen.   

Opmerkelijk is de mooie bronzen art-nouveau  

versiering die we tot op heden nog op geen 

enkele andere vaas hebben teruggevonden. 

De vondst van dit koppel zou dus een indica-

tie kunnen zijn dat deze versiering alleen op 

vazen van dit model 339 toegepast werd.  
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“Louise Restiau (° Brussel, 20/04/1854) 
was in de periode 1900 1910 (exacte 
data ontbreken) in de Kerkstraat nr. 39 
(later gewijzigd in nr.45) in Blankenber-
ge gedomicilieerd. In de periode 1890
1900 en 1910 1920 komt deze naam 
niet meer voor in onze archieven. Haar 
beroep was ‘koopvrouw in kunstvoor-
werpen’. 
Het opgegeven huisnummer komt overeen met het geboortehuis van schrijver en ereburger Raymond Brulez (Maison 
Brulez, hoek Kerkstraat – Langestraat, tegenover het Oud Stadhuis).
Op een prentbriefkaart zien we inderdaad op de gelijkvloerse verdieping een handelszaak van kunstvoorwerpen”.

Leopoldplein 1
3500 Hasselt

Maandag tot zondag van 09u00 tot 22u00. 
Keuken open van 11u tot 21u.  

ullie zullen misschien denken ’hier gaan we weer ’want dit onderwerp komt als sinds jaar en dag aan bod op de 

een album met foto’s van alle gekende modellen zal gekoppeld worden. Deze module wordt nog niet geactiveerd 

kende modellen zal dus ook ‘mobiel ’ kunnen geconsulteerd worden of met andere woorden als je een 

SPROKKELS 

Onze website is misschien wel verou-

derd maar vervult nog steeds zijn 

functie want dankzij een bezoek aan 

onze site kreeg ik de vraag vanuit 

Frankrijk of deze Poncelet pot met 

olieverf beschilderd op de achterzijde 

iets speciaals was.  

Dit doet onmiddellijk denken aan de 

Hasseltse objecten die beschilderd 

werden door  o.a. ‘F. Pirson’. 

Ik verwees de eigenaar ook naar de 

onlangs gepubliceerde ‘Keik’ brochure 

over de Poncelet vazen waarin hij met 

de hulp van ‘Google translate’ het hele 

verhaal kan lezen.   

Een kennis stuurde me ook deze foto van een kleine tabakspot die hij 

onlangs op de kop kon tikken. Spijtig genoeg in slechte staat want dui-

delijk gebroken en terug gelijmd.  

De beschildering van de hondekop in “Dalmatiër” stijl en de afwisselend 

bruin en groene beschildering van de duigen is vrij uniek en toont nog-

maals dat de decoratrices in de fabriek een zekere vrijheid hadden om 

de stukken naar eigen inzicht te bewerken.  

In Hasselt staan regelmatig panden te koop met in de gevel tegels in 

Hasseltse keramiek. Vermits we op dit ogenblik nog geen automati-

sche “bescherming” voor dit erfgoed hebben doet het deugd als we 

vernemen als een koper interesse betoont en ons advies vraagt over 

hoe hij er mee om moet gaan.  

We zijn dan ook erg tevreden dat we 

kunnen melden dat de gevel van het 

pand gelegen aan de Aldestraat nr 7 

zal gevrijwaard worden.  

De nieuwe eigenaar J. Broux wil er 

zijn bedrijf ’IMAGICA’ in vestigen 

hetgeen de nodige verbouwingen 

met zich zal meebrengen.   

Vooraleer een aantal ingrijpende be-

slissingen te nemen contacteerde hij 

het Stadsmus met de vraag of het 

museum informatie had over de te-

gels in Hasseltse keramiek die in de 

gevel verwerkt waren. 

Het museum speelde de vraag aan 

ons door zodat we aan de eigenaar 

een advies konden geven.  

Dit pand aan de kleine Maastrichterstraat 56 werd ook onlangs verkocht hopelijk 

zal de nieuwe eigenaar even verstandig met ons erfgoed omspringen 
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GEVONDEN 

Nieuw lid Steven Swinnen bezorgde ons ook een bijdrage van formaat met de melding dat hij een mooie staan-

der in art-nouveau stijl had kunnen kopen en stuurde ons 2 foto’s, een frontaal zicht en een afbeelding van de 

bodem. In de bodem zien we duidelijk het modelnummer 510 ingekrast staan samen met de modeleurs initialen 

‘HJ ’. Hiermee krijgen we de bevesti-

ging van ons vermoeden dat deze 

staander het modelnummer 510 

moest hebben gezien het modelnum-

mer van de bijbehorende cache-pot 

511 is.  

Als we er van uit gaan dat vooraan in 

de serie 500 alleen stukken in pure art

-nouveau stijl zitten dan moeten er 

nog een aantal mooie stukken boven 

water komen want 502,3,4,5 en 9 zijn 

tot op heden niet bekend. Maar ook in 

de daaropvolgende serie tot 520 zitten 

reeds een aantal stukken die qua art-

nouveau stijl wat minder expliciet zijn 

maar toch doen vermoeden dat er bij 

de ontbrekende nummers 514,19 en 

20 nog wat pareltjes kunnen zitten. 

 

 

 
 

Ook Mario Baeck deed een duit in het zakje, hij bezorgde ons wat foto’s van tegels die duidelijk een deel zijn 

van een groter op maat gemaakt tegelpaneel. Ze zijn afkomstig uit Nederland waar ze uit een huis in Den 

Haag werden gesloopt. Mario kon deze tegels aankopen en ging ook op zoek naar wat meer context m.b.t. 

deze vondst, over zijn zeer interessante bevindingen geven we graag verslag in de volgende editie . 

Links de voorzijde van de tegels tonen een mooi art-nouveau motief in zeer frisse heldere kleuren. 

Op de achterzijde rechts, het vrij zeldzame ’raam’ profiel, ronde fabrieks blindmerken en zwarte reekscodes  

nationaal bekend geworden firma’s als Lacroix en L’Hospied in Frankrijk, Wengers in Engeland of Bidtel in Duits-

– de zogenaamde ‘blancs’ die zowel 

– –

sen “arts décoratifs” of toegepaste kunst, naast de basistechnieken van lederbewerking, pyrogravure of metaal 

natieven uitgewerkt. Zo voorzagen sommige firma’s de mogelijkheid om beschilderde objecten die bij hen als 

‘blanc’ aangekocht waren, te laten afbakken in een echte keramiekfabriek en daarna via de post terug thuisbe-

–

“crisisgoed”, een meer dan passende benaming.
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et de vraag “Gezien?” startte het verhaal van deze blauwe schotel met orientaals geinspireerde beschildering. 

tegen verlaagde snelheid terug huiswaarts. Gelukkig hebben we nog een 2e wagen zodat we’sanderendaags een 

2epoging ondernemen om het bord in ’bachte de kuppe’ te gaan ophalen. Ook dat was geen evidente rit want 

konden we ook dat probleem oplossen. Toen ik ‘s anderendaags aan Mario liet weten dat we het bord in ons be-

Door de beperkende Coronamaatregelen konden er tot voor kort geen rommelmarkten brocantes en antiekbeur-

zen georganiseerd worden maar ze hadden ook een averechts effect. Iedereen bleek in tussentijd de weg naar het 

internet gevonden te hebben om er hun waar te verhandelen. Ook de veilinghuizen pasten zich aan en organiseer-

den “life” veilingen waar je tijdens de oproep digitaal biedingen kon uitbrengen. In deze context moeten we ook 

de samenwerking tussen de leden vernoemen waardoor er objecten die de ene al in zijn collectie heeft een 

plaatsje vindt in die van een collegaverzamelaar. Het resultaat van de voorbije maanden wordt aan de hand van 

de onderstaande foto’s geΝllustreerd.     

GEVONDEN 

We hebben geprobeerd om de 

verschillende objecten proportio-

neel met hun ware grootte af te 

beelden, hieronder de model-

nummers voor zover bekend. 

 

Klomp (291) 

Vaasje met bloemen (337) 

Paar grote urne vazen (284) 

Grote vaas licht blauw (274) 

De gevlekte cache-pot met ge-

golfde kraag is vermoedelijk mo-

del nr. 106 dat in NB 52 staat. 

De buik zonder de kraag heeft 

immers dezelfde vorm en maten 

nl. 42 B en 35,5 cm H. 
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GEVONDEN 

Het lot was college verzamelaar Ronny de afgelopen maanden erg gunstig 

gezind! Niet alleen kon hij zijn verzameling uitbreiden met 2 objecten die tot 

op heden nog niet bekend waren maar daarenboven vond hij een eenvoudig 

bordje dat in feite het bestaan van een productgroep ‘huishoudelijke’ ob-

jecten bevestigd. Daarenboven vond hij een ovale schotel die nauw verwand 

is met de schotel met nr 233 die in NB nr. 48 werd getoond. 

Tenslotte vond hij nog een variant van het sierbordje nr. 366 in roestbruine 

uitvoering een kleur die klaarblijkelijk min of meer een standaardkleur was 

voor het huishoudelijk assortiment.     

gelen eindelijk opnieuw uitzicht hebben op een ‘normaal’ leven. Voor ons ver-

zamelaars betekent ’normaal’ dat we de mogelijkheid hebben om naar rommelmarkten, brocante –

voor een vrij ingrijpende ommekeer in ons dagelijks bestaan, alles werd ineens ’digitaal ’ en of je het nu wilde of 

voor een redelijke rpijs. De keuze viel op ’Happy Websites’, een jong bedrijf gevestigd in de Corda Campus 

KENMERKEN 
 

Maten: ø 20,5 cm H 2,5 cm 

 

Nummer: 249  
 

Andere: Monogram CH 
 

Kleuren: Beige, bruin  

Scherf:  wit 

Van het sierbordje links met een 

doormeter van 24 cm zijn al ver-

schillende kleurvarianten bekend 

o.a. een mooi beige en een 

blauw bij Ludo Vanhoeyveldt. In 

deze serie zitten verschillende 

decors opvallend is echter dat de 

modelnummers elkaar niet opvol-

gen hetgeen er op kan wijzen dat 

deze bordjes op verschillende 

tijdstippen in productie genomen 

werden en de nummer ook gelinkt 

is aan het type versiering 

KENMERKEN 
 

Maten:    B 45, D 36, H 5 cm 
 

Nummer: 230  
 

Andere:   geen  
 

Kleuren:  Roestbruin 

Scherf:    wit 


