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Vissen in faience van Bequet uit Quaregnon 
 
De meeste verzamelaars onder ons hebben 
wel een paar kunstzinnige objecten die in 
verband staan met hun hobby. Niet zelden is 
het een afbeelding of voorstelling van een vis 
of hengelaar. Even zo vaak betreft  het een vis 
in faience van Bequet. Men weet wel dat er zo 
verschillende vissoorten in bestaan, een 
karper, een snoek, enz.. maar meer weet men 
er niet echt van.  Daarom dit artikeltje… 
 

 
Een forel die weet hoe laat het is… 

 
Faience is een type aardewerk van hoge 
kwaliteit dat met een ondoorzichtige witte laag 
geglazuurd is om het op Chinees porselein te 
laten lijken Het aardewerk kan gedecoreerd 
worden met een "onderglazuurverf". Deze 
wordt aangebracht voordat het aardewerk voor 
de tweede keer gebakken wordt. De 
schildering versmelt tijdens het bakken met de 
glazuurlaag en wordt er zo ingebrand. 
 

 
Een schooltje forellen 

De Belgische faiencerie BEQUET uit 
Quaregnon, een dorp in de Borinage, behoort 
tot de meeste bekende en succesvolle. Op 

elke rommelmarkt is er wel een vaas of pot van 
Bequet te vinden.  Met een beetje geluk vind je 
een van de fraaie visbeelden, de forel is de 
meest voorkomende, op de voet gevolgd door 
de snoek en de karper. 
 

 
Een leuke karper 

 
Aangezien de vissen met de hand beschilderd 
werden zijn ze vaak verschillend van kleur, 
vooral van de forel kan je zeer uiteenlopende 
kleuren vinden, de ene lijkt sprekend op een 
regenboogforel, sommige hebben meer weg 
van een zeeforel of zelfs een bruine forel. 
Allemaal zijn ze zeer gedetailleerd, van Hubert 
Bequet is trouwens geweten dat hij ooit een 
grote forel ging kopen in de plaatselijke 
viswinkel om hem te gebruiken als model! De 
forel is ook te vinden in kleiner formaat en 
werd ook in verschillende posities afgebeeld. 
 

 
Een bijtensklare snoek 

 
Bequet startte zijn zaak op 22-jarige leeftijd in 
1934. 
De zaken gaan goed en het eerst kleinschalig 
bedrijf ondergaat de ene uitbreiding na de 
andere, op een bepaald ogenblik werken er 50 



 . 

werknemers. Ter illustratie, in 1957 verbruikte 
men 10 kilo bladgoud per maand! Vanaf 1965 
daalt de vraag naar faience en de concurrentie 
uit het buitenland wordt groter en groter. 
Hubert Bequet was ook meer kunstenaar dan 
zakenman, e.e.a. leidt ertoe dat het bedrijf in 
1977 in concordaat gaat.   Hubert stapt uit het 
bedrijf en verkoopt zijn huis en persoonlijke 
bezittingen om de schulden af te betalen, zelf 
gaat hij in een caravan wonen bovenop een 
mijnterril. 
 
 

De Nederlandse firma JEMA uit Maastricht 
neemt de installaties en het bedrijf over tot in 
1982 wanneer de deuren definitief gesloten 
worden. De moedermallen van de beelden 
gaan mee naar Nederland waar sommige nog 
een tijdlang gebruikt worden. Vandaar dat het 
mogelijk is identieke beelden te vinden 
waarvan de ene gemerkt is Bequet, de andere 
Jema. Hubert Bequet overlijdt in 1985 op 73-
jarige leeftijd. 
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