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VVoorwoordoorwoord  
  
Beste vrienden verzamelaars, 
 
De zomer heeft reeds plaatsge-
ruimd voor de gure herfstmaan-
den en ook de winter ligt in het 
verschiet. 
De occasionele rommel, brocan-
te -en antiekmarkten zijn dan ook 
voorbij en ik hoop dat iedereen 
zijn verzameling dit jaar dan ook 
wat heeft kunnen aanvullen. 
Het wordt uiteraard elk jaar wat 
moeilijker om nog goede 
(zeldzame) Hasseltse stukken te 
vinden.  
Deze jaarlijkse daling van het 
aanbod is niet alleen te wijten 
aan een zekere schaarste maar 
zeker ook aan de verhoging van 
de interesse aan en de betere 
bekendheid van  de Hasseltse 
keramiek producten.  
Ik heb alvast mijn deel dit jaar 
gehad en ga nu in de winter-
maanden  al de in mijn bezit zijn-
de collectiestukken eens inventa-
riseren. 
Dit doet mij trouwens opmerken 
dat ieder van ons dit werkje nog 
te wachten staat, ons archief 
moet immers dringend vervolle-
digd worden. De vzw heeft zich 
hiervoor uitgerust met een digi-
taal toestel dat tot eenieders be-
schikking staat. In de volgende 
nieuwsbrief komen we hier nog 
op terug. Voor hulp en bijkomen-
de informatie kan je hiervoor al-
tijd op de secretaris beroep doen. 
Tot slot wens ik u nog veel lees-
plezier met deze nieuwe editie 
van ons verenigingsblad dat me-
de dankzij jullie inzet weer tot 
stand is gekomen. Ook voor de 
volgende editie zijn jullie informa-
tie,verhalen vondsten enz. zeer 
welkom.  
   
Voor het bestuur, Voor het bestuur, Voor het bestuur,    
Willy Liesens,Willy Liesens,Willy Liesens,   
VoorzitterVoorzitterVoorzitter   

De naam Alphonse GATZ zal slechts  
weinigen onder u iets zeggen.  
De leden van de werkgroep architecturaal keramiek daar-
entegen hebben deze naam  echter al dikwijls gehoord.  

Alles begon met het terugvin-
den van een catalogus van 
Hasseltse siertegels. Op de kaft 
staat  de hiernaast afgebeelde 
blauwe stempel. 

De titel van directeur commercial en Architect Ingénieur op 
een catalogus van Hasseltse keramiektegels was op zich al 
reden genoeg maar toen uit het archief van het Stedelijk 
Museum er daarenboven ook een werktekening van zijn 
hand opdook was de tijd  rijp om wat extra opzoekwerk te 
verrichten.  
Een kolfje naar de hand van Michel Broux. Hij bracht ons al 
snel op het spoor van een nazaat die ook Alfons Gatz heet 
en die in St. Truiden verblijft. 
Na een eerste telefonisch contact bleek al snel dat we op 
het goede spoor zaten, de man bleek nog in het bezit te 
zijn van enkele foto’s en informatie te hebben over zijn over-
grootvader en nodigde ons uit bij hem thuis hiervan kennis 
te komen nemen. We gingen hier gretig op in. Michel en 
Patrick gingen ter plaatse om het verhaal op te tekenen. 
Dhr. Gatz schonk ons een foto van zijn grootvader en gaf 
ons verschillende documen-
ten mee om te kopiëren. De 
meegebrachte bandrecorder 
registreerde eveneens de 
woorden van onze gastheer. 
Het hele verhaal zal weldra in 
de catalogus van de tegel-
tentoonstelling verder uit de 
doeken gedaan worden.  
Tenslotte nog even aanstip-
pen dat we dhr. Gatz als ere 
genodigde  verwachten op 
de vernissage van de tegel-
tentoonstelling die op 29 ja-
nuari 2005 zal gehouden wor-
den. 
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   De bovenstaande vaasjes (genummerd 444) heb ik al eens mee-
gebracht op een van onze voorgaande ledenvergaderingen en ie-
dereen van onze vereniging zal wel vertrouwd zijn met het model. 
Het mooie van deze vaasjes is dat er een hele historie bijhoort.  
Ik heb namelijk deze vaasjes gekocht op een druilerige zondag op 
de antiekmarkt te Tongeren omstreeks 10.30u. Naar mijn mening is dit 
hoogst uitzonderlijk aangezien op dit uur de markt normaal al afge-
schuimd werd door andere gegadigden. Feit is wel dat er die dag 
extreem weinig volk was, mede door het slechte weer en misschien 

doordat er die dag verschillende (grote) rommelmarkten waren. Na mijn volledige ronde te hebben 
gedaan door de gutsende regen, waar verwonderlijk nog veel standhouders uitgepakt waren, 
droop ik af naar de overdekte en verwarmde hal. Na hier en daar een babbeltje te slaan kwam ik 
plots de 2 vaasjes tegen op een bepaalde stand. Eerst vol ongeloof gestaard, daarna als de bliksem 
prijs gevraagd. Alsof er iets onbekends en verlammend op me afkwam zei ik nog tegen de verko-
per ; ik ga er eens over nadenken…(stupide nietwaar). Het nadenken duurde echter niet lang want 
ik had nog maar enkele passen gezet en werd kwaad op mezelf omdat ik niet dadelijk toehapte. 

De verkoper had natuurlijk dadelijk oog voor mijn interesse en be-
gon zijn verhaal van de vazen te doen. Hij had ze namelijk gekocht 
aan een man dewelke een inboedel had opgeruimd. Deze zou 
ook nog de bijhorende coupe (nr 445) hebben maar deze was on-
vindbaar in zijn stock (of, naar zijn mening, misschien al in ander 
handen gekomen). De verkoper hield de vazen geruime tijd bij (dan spreken 
we toch van minstens een jaar of 5) maar besliste toch maar om ze van de 
hand te doen omdat het kaststel niet compleet was, desalniettemin waren 

de vazen volledig intact. Als een fiere gieter ging ik naar huis om de prachtstukken een ereplaats te geven 
want zulke stukken (onbeschadigd dan nog) zijn toch wel zeldzaam.  
Enige maanden verstrijken en het begon weer te kriebelen. Net zoals die bepaalde zondag regende het pij-
penstelen. Ik moest en zou naar de antiekmarkt in Tongeren. Alsof de duivel er op zat was er die dag evenmin 
veel volk (ook weer als reden het slechte weer). Na de gewoonlijke route droop ik weer af in de overdekte 
hal en ja hoor, alsof een droom uitkwam ; daar stond toch wel de bijhorende coupe met nummer 445 bij de-
zelfde verkoper. De man herkende mij meteen toen ik prijs vroeg. ‘Ben ik content dat ik u zie’, waren zijn eer-
ste woorden. Verwonderlijk kijk ik de man aan en vraag hem stomweg : ‘wat bedoeld u ’ ? De man begint zijn 
verhaal : ‘Het toeval wil dat ik een tijdje nadat ik de 2 vaasjes (444) aan jou verkocht, ik gecontacteerd werd 
door de man waaraan ik de vaasjes gekocht had dewelke mij meedeelde dat hij de bijhorende coupe van 
de vaasjes had gevonden ! In eerste instantie dacht ik , spijtig dat ik die vazen heb weggedaan want zo’n 
compleet stel is veel meer waard dan alle stukken apart. Ik kon de coupe toch niet houden zonder vaasjes 
en besloot ze dan maar mee te nemen naar de markt in de hoop dat ik jou tegenkwam aangezien jij de 
vaasjes gekocht had en het toch mooi zou zijn om alle stukken te herenigen…en ja hoor, het moest zo zijn’. ’s 
Morgens had er al iemand interesse getoond in de coupe maar de verkoper wou de coupe niet verkopen 
voor zijn bod want het moest maar eens zijn dat ‘die man langskwam dewelke de bijpassende vaasjes had 
gekocht’. 
De wens van de verkoper en de droom van de koper kwamen uit : vaasjes en  coupe waren weer herenigd. 
 
Roald Vliegen 

  

Op het eerste 
weekend van sep-
tember waren we 

zoals aangekondigd present op de jaarlijkse Cul-
tuurbeurs.  Enkele bestuursleden hadden met 
veel enthousiasme de opbouw en de beman-
ning voor hun rekening genomen. Niet zonder 
succes want we mochten rekenen op nog al 
wat interesse. Ze kregen ook enkele interessante 
tips over nog onbekende stukken. De kroon op 
het werk was de aanvraag tot lidmaatschap 
van een verzamelaar.   
Wat hen betreft breien ze er in 2005 nog een 
vervolg aan.   

Bezocht: 
G

ezocht ..…
 G

evond
en 

WerkgroepenWerkgroepenWerkgroepen   

Michel Broux en Alfons Gatz in ge-
sprek over de familie geschiedenis  



                                                                    
 

Wedden dat…? 
 

In Nieuwsbrief 7 van juni ll. lichtte onze secretaris Patrick in de rubriek “Nader Bekeken” een tip 
op van de sluier die over de relatie Massier(s?)-Hasselt hangt. Tot besluit stelde hij zich enkele vragen,  
o.a. “of we het (door de Hasseltse keramiekfabriek) kopiëren van modelvormen van Massier(s?) aan 
een bepaalde periode kunnen koppelen” en nodigde de lezers uit hierop te reageren. Met dit artikel 
wil ik best een stukje van de uitdaging aangaan. 

Vooreerst iets over gelijkenis tussen dingen. De gelijkenis kan betrekking hebben op één of méér 
kenmerken van de vergeleken voorwerpen zoals daar zijn de vorm, de afmetingen, het soort keramiek 
en glazuur, het kleurenpalet, de applicaties, de modelnummers en/of andere merktekens, enzovoort. 
Ook lijkt het mij - kwestie van enige gradatie aan te brengen in de mate van gelijkenis tussen b.v. mo-
delvormen - nuttig een onderscheid te maken tussen het werkelijk kopiëren van iets enerzijds, en het 
zich louter door iets laten inspireren anderzijds! 

Alhoewel destijds zowel producten van Delphin Massier(s?) als van de Hasseltse keramiekfabriek 
in eenzelfde pand te Brussel aangeboden werden, bestaat er tot op heden m.i. geen enkele reden 
om aan te nemen dat omstreeks de voorlaatste eeuwwisseling in het verre Vallauris-Golfe Juan óók  
Hasseltse keramiek gekopieerd werd of als bron van inspiratie werd benut. Clement Massier in Golfe Ju-
an enDelphin & Jerome(fils) Massier inVallauris waren de Manufacture de céramiques decoratives  van 
Hasselt immers vóór in de ontwikkeling van hun productie(modellen én glazuren) zoals we die kennen 
van hun laat-19de eeuwse catalogen! 

Tevens dient m.i. benadrukt te worden dat er meer verschillen dan overeenkomsten bestaan 
tussen de Hasseltse productie en die van de Massiers, zowel indien men ze in hun totaliteit als in vele 
van hun deelaspecten met elkaar vergelijkt! 

Nochtans… vertonen bepaalde Hasseltse siervoorwerpen,vooral wat hun vormgeving en min of 
meer wat hun afmetingen betreft,zulk opmerkelijke gelijkenis met siervoorwerpen haast uitsluitend te-
rug te vinden in de cataloog van Clement Massier,dat het niet op toeval kan berusten. Evenmin kan 
zulke gelijkenis toegeschreven worden aan het zich onafhankelijk van elkaar inspireren aan vnl. Perzi-
sche en Japanse vazen: daartoe zijn de links tussen bedoelde siervoorwerpen van deze twee produ-
centen te sterk! Daarbij is het tot op heden opmerkelijk dat – op een enkele uitzondering na – alle  
meest op (Clement) Massiers’ gelijkende Hasseltse siervazen genummerd zijn tussen 310 en 325! Weet 
ook dat deze serie Hasseltse siervazen momenteel voor onze vereniging nog slechts drie modellen ver-
bergt 
Daarentegen treffen we momenteel  tussen de ons bekende Hasseltse modelnummers uit de series1 
tot 309 en 326 tot 682 slechts een vrij beperkt aantal voorwerpen aan die (slechts) geïnspireerd zijn op 
modellen van één of vaak meerdere Massiers. Hier is eigenlijk - op een uitzondering na – slechts sprake 
van een zekere, zij het minder specifieke verwantschap tussen de Hasseltse en de Vallauris-Golfe Juan 
modellen! 

                Het staat m.i. dan ook zo goed als vast dat de Hasseltse fabriek,die in 1897 reeds over 
haar eerste 400 modellen beschikte, vóór die datum in één ruk 13 (á 16?)  siervoorwerpen van         
Clement Massier naar hun vorm kopiëerde, tentoonstelde,en in de handel bracht genummerd tussen 
310 en 325! (zie vergelijkend overzicht in bijlage). Minstens 5 van deze Hasseltse modellen (én uitslui-
tend  deze?) werden ook met heuse lusterglazuurbeschildering uitgevoerd, namelijk de nrs. 310, 320, 
321, 323 en 325. Is het toeval dat uitgerekend Clement Massier in die tijd wereldvermaard was om zijn 
lusterglazuren siervoorwerpen? De overige tot op heden gekende ‘lusterglazuren’ Hasseltse modellen - 
namelijk de nrs 28, 77, 86, 158, 264 en 302 - vertonen hooguit een meandermotief!                                    
 

Wedden dat ?… de ons tot op heden onbekende Hasseltse modellen 311,312,en 324 qua vorm 
erg zullen gelijken op modellen uit de cataloog van Clement Massier, destijds reeds vermaarder dan 
zijn neven én sedert 1891 gevestigd in Golfe Juan, toeristischer dan Vallauris zelf. 
 
Marc Hauglustaine                                                                                                    14-10-2004  
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Nader Bekeken! Nader Bekeken! Nader Bekeken!     
 

Tijdens onze zoektocht naar extra informatie over het rei-
len en zeilen van de keramiek fabriek stootten wij in het 
stadsarchief op een artikel uit de krant “Le Constitutionel 
du Limbourg Belge” van 11/12/1896 getiteld “Majoliques”. 
Het bleek een beschrijving te zijn van keramiekartikelen 
die de Hasseltse fabriek in haar Brusselse winkel verkocht. De nogal pompeuze tekst verbergt enkele 
leuke verrassingen voor de aandachtige lezer en dat wilden we u zeker niet onthouden. 
 
MAJOLICA 
 
De bijzonder interessante renaissancebeweging in de kunsten die ook in de industrie haar sporen nalaat, heeft tot heel wat 
lovenswaardige initiatieven geleid, en ook tot experimenten die de aandacht van het grote publiek verdienen. 
Op elk vlak wordt er werk geleverd en geprobeerd om de dingen temidden waarvan wij moeten leven en al wat samen het 
veranderende decor vormt waarin wij als mens evolueren, een zweem van elegantie, kunst, vormschoonheid en kleur te ge-
ven. 
De esthetische opvoeding van het publiek wordt vast en zeker voortgezet in het licht van deze emanaties van een nieuwe 
smaak. Daarvoor is de inbreng van bedrijven en bonden niet eens noodzakelijk: de beweging hangt in de lucht. De grootste 
vertegenwoordigers van deze stroming zijn industriëlen die stoutmoedig op zoek zijn om het nieuwe te laten ontstaan of ou-
de, vergeten kunstvormen te laten heropleven door ze aan te passen aan deze tijd. 
Belangrijke vertegenwoordigers van deze nieuwlichters zijn de mensen die momenteel alles in het werk stellen om de uitge-
lezen, wonderbaarlijke kunst van de majolica  opnieuw haar rechtmatige plaats te geven. De Société de Majoliques de Has-
selt heeft daarin al schitterende resultaten geboekt. Haar magazijnen aan de Boulevard du Nord 128 vormen een ware kunst-
tentoonstelling. 
De producten van de Hasseltse majolicafabriek vallen uiteen in twee erg verschillende categorieën: objecten voor binnen-
huisdecoratie enerzijds en geëmailleerde stenen en tegels voor de bouwsector anderzijds. 
De geëmailleerde stenen in vuurbestendig aardewerk, met email in warme en levendige tinten, de versierde tegels die ge-
bruikt worden in bekledingen, friezen en erg stijlvolle panelen vormen waardevolle elementen van artistieke diversiteit voor 
de moderne architectuur. De verspreiding van hun werk zou aan onze steden een kleurrijk en origineel uitzicht verlenen, ge-
tuige de Pôle Nord. 
Deze productie van geëmailleerde stenen belooft ons land een nieuwe, voorspoedige industrietak. Zo werden er in Brussel al 
meerdere volledige gevels met decoratieve panelen besteld bij de Société de Hasselt, die ook een aanzienlijke hoeveelheid 
stenen moet leveren voor de verbouwing van het koninklijk kasteel in Ardenne door de Société North. 
We willen het hier echter vooral hebben over objecten voor binnenhuisdecoratie: kunstzinnige vazen, schenkkannen, cache-
pots, schotels, sokkels, panelen en artistieke tafeltjes waarvan de magazijnen aan de Boulevard du Nord de rijkste en meest 
verleidelijke collectie bezitten. 
Elegante, bijzondere en grillige vormen, vurig felle of delicate tinten, geweldige of tedere, met onvoorziene elementen,  
kleurschakeringen van een ongekende verfijning, mooie stromen van harmonische tinten, bruuske donkere vlammen die fon-
kelen en opflakkeren. 
Als u erheen gaat, bekijk dan de prachtige vaas op sokkel: drie kariatiden met een grote beweeglijkheid en in een delicate 
uitwerking in een kleur die schakeert van donkergroen tot de allerfijnste grijstinten. De vaas zelf is elegant van vorm en 
heeft een gevlamde kleur  met grijs, blauw en groen, en onvoorziene kleurveranderingen  waarin het toeval zich een wispel-
turig en groot kunstenaar toont. 
Kijk vervolgens naar de ranke schenkkan, slank en met een donkere ondergrond waarop zich een vrouwelijk naakt uitstrekt, 
met een rijzige gestalte, van een bekwaam model en in een mooie, heldere tint. Dit is toegepaste kunst, echte kunst. 
Het hele magazijn staat trouwens vol van dit soort kunstwerken: grote, enigmatische sfinxen, vazen in oneindig variërende 
vormen, verrijkt met bloementrossen in verbleekte kleuren en zeker ook de tulpvaas die een waar meesterstuk mag heten. 
De vaas zelf is de tulp waarvan de eindeloos gedistingeerde zacht roze en dof roze bloemblaadjes in een elegante lijn uit-
vloeien in de voet van de vaas, die de zachtgroene bloemsteel verbeeldt. Het vormt een uitermate harmonisch geheel. En nog 
meer kunst in de groene of bruine emaillen reproducties van de tedere bas-reliëfs van Donatello, de imitaties van Delft en 
het mooie pronktafeltje naar een model van de schilder Toussaint. En overal, in de fantastische grote schotels met een glans 
van metaal en vuur en zelfs tot in de kleinste vazen, waarop de rijkste kleurenpracht heerst en het meest gevarieerde en wis-
selende spectrum. 
 
Gaat dat zien! 
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Clément Massier  
Modelnummer 14 

Vase Persan  
(o.a. luster) 

Clément Massier  
Modelnr. 2 & A11 
Coupe Persane  

Zie ook Delphin (nr. 441) en 
Jérôme Massier (nr.837) 

 
Clément Massier  
Modelnummer 13 

Vase Persan  

Clément Massier  
Modelnummer 8 
Vase Hispano -

Arabe 

Clément Massier  
Modelnr. 39 & B12 

Cruche Kabyle  
(petit modèle: Serie B) 

 
Clément Massier  
Modelnummer 66 

Vase Oriental  
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Clément Massier  
Modelnummer 70 

Vase Japon 

Clément Massier  
Modelnummer 52 

Vase Troyen 
(o.a. luster) 

Clément Massier  
Modelnr. 107 
Vase Troyen 
(o.a. luster) 
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Clément Massier  
Modelnr. 223 

Amphore  
Egyptienne 

Clément Massier  
Modelnr. 349 

Vase Japonais  
(o.a. luster) 

Clément Massier  
Modelnummer 75 

Vase Persan  
(o.a. luster) 

Clément Massier  
Modelnr. 69 

Amphore Egypte  
Zie ook Delphin (nr. 439) en 

Jérôme Massier (nr.821) 

>< 

>< 

>< 

>< 

>< 

>< 

>< 

>< 

? ? 

Nader Bekeken! Bijlage bij nieuwsbrief  nr. 8  Nader Bekeken! Bijlage bij nieuwsbrief  nr. 8  (oktober  2004)(oktober  2004)    

©  ©  10/2004  10/2004  -- v.z.w. VUHK  niets uit deze uitgave mag gekopieerd v.z.w. VUHK  niets uit deze uitgave mag gekopieerd worden zonder haar  worden zonder haar   

uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemminguitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming 


