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'GOUDA van 1900 tot 1970 keramiekhoofdstad van Nederland'  

tijdstip:       maandag 28 januari 2008 om 20.00 uur 
locatie:        Chr. Geref. Kerk, Hoge Gouwe 141, Gouda  
Spreker:       Antoine Verschuuren, plateelverzamelaar en co-auteur van diverse publicaties. 
                   Tevens was hij op 27 mei 2007, op uitnodiging van museumGoudA, aanwezig als expert 
op de plateelkeurdag.  

Er werd tijdens de lezing ruim gebruik gemaakt van de mogelijkheid om meegebracht 
Nederlands aardewerk (van 1880 tot 1960) in en na de pauze te laten bespreken.  

Met recht kan Gouda tussen 1900 en 1970 gezien 
worden als de keramiekhoofdstad van 
Nederland. Wat Delft betekent voor het Delfts 
Blauw uit de zeventiende en achttiende eeuw, 
betekent Gouda voor het Gouds Plateel uit de 
eerste helft van de twintigste eeuw. Beide 
steden geven hun naam aan een bepaald type 
aardewerk. Vreemd genoeg zijn beide termen 
daarnaast een eigen leven gaan leiden als een 
verzamelnaam voor een veel breder assortiment 
aan aardewerk. Zo staat “Gouds Plateel” niet 
langer voor aardewerk dat slechts alleen in 
Gouda is gemaakt. Het is vooral internationaal 
als Gouda Pottery een verzamelnaam geworden 
voor beschilderd aardewerk uit Nederland in de 
eerste helft van de twintigste eeuw.  

Het is overigens allemaal toch weer in Delft begonnen.  
In de tweede helft van de negentiende eeuw komt er steeds meer kritiek op de verregaande 
industrialisering. Tegelijk is men het beu dat stijlen uit het verleden zomaar klakkeloos worden 
herhaald op deze industriële ontwerpen. Er is vraag naar iets nieuws en het handwerk, het 
vakmanschap moet weer helemaal of gedeeltelijk in ere hersteld worden, eventueel in samenhang 
met mechanisatie. De aardewerkindustrie werkt al op een dergelijke wijze. Modellen worden in 
series gegoten met behulp van mallen, waarna deze vazen, borden en dergelijke met de hand 
worden beschilderd. De eerste fabriek die dit echter grootschalig gaat aanpakken met een andere, 
modernere decoratie dan het Delfts Blauw is de Porceleyne Fles in Delft in 1876. Het is een succes. 
Kort daarop wordt in 1883 in Den Haag de plateelfabriek “Rozenburg” opgericht, die vanaf het prille 
begin met geheel nieuwe, verrassende modellen en decors komt. Deze zijn nooit eerder te zien 
geweest. Oosterse vormen en kleurrijke grillige decors, die een groot contrast vormen met het 
traditionele Delfts Blauw. De kunstenaar/ontwerper Colenbrander is hiervoor verantwoordelijk. Na 
zijn vertrek zal de fabriek rond 1900 ook furore maken met het beroemde eierschaal porselein.  

Nog voor 1900 volgt ook Gouda. In 1898 richten E. Estié en A. Jonker de plateelbakkerij “Zuid-
Holland” (PZH) op en daarmee is het begin van Gouda als keramiekhoofdstad een feit. In navolging 
van Rozenburg en gevoed door de successen van haar producten vervaardigt men bij Zuid-Holland 
aanvankelijk een gelijksoortig product. Al snel groeit de fabriek flink en weet men via diverse 
productielijnen en nieuwe technieken een geheel eigen PZH-product te ontwikkelen. Belangrijk 
daarbij is o.a. de nieuwe techniek van het ‘op de voorbrandschilderen’, waardoor een nieuw 
product ontstaat. Ook het binnenhalen van bekende ontwerpers, al dan niet op freelance basis, 
draagt bij aan dit succes. Op haar beurt ondervindt de PZH weer navolging door diverse andere 
fabrieken die na 1900 als paddenstoelen uit de grond schieten in verschillende steden in ons land. 



Vooral in Gouda, waar al sinds mensenheugenis een belangrijke aardewerkindustrie aanwezig is 
(o.a. de Goudse pijpen) komen er aardewerkfabrieken of plateelbakkerijen bij of gaan bestaande 
fabrieken over op het vervaardigen van dit nieuwe product, het Gouds Plateel. Aanvankelijk zijn het 
geschilderde decors van bloemen, vogels of vlinders onder een transparante zijdematte of juist 
hoogglanzende glazuur, maar daarna ook abstractere decors in de techniek van het ‘op de 
voorbrandschilderen’.  

Voor de vele grote en kleinere fabrieken in Gouda, zoals Ivora, Regina, Zenith, PZH, Goedewaagen, 
Antheunis, Iris en dergelijke, wordt het vervaardigen van Gouds Plateel het hoofdbestanddeel van 
hun productie. Het is zeer succesvol ook in het buitenland. Er is rond 1925 wellicht geen huishouden 
in Nederland te vinden, waar niet iets staat dat gemaakt is in een van de Goudse 
aardewerkfabrieken. Ook in het buitenland is het een gewild product. De export floreert. De grote 
aardewerkstaking van 1928, gevolgd door de beurskrach van 1929 en de daaropvolgende crisis begin 
jaren dertig verzwakt deze industrie ernstig. Alle plateelschilders worden ontslagen en men gaat 
over op eenvoudige spuitglazuren.  
  
Halverwege de jaren dertig klimt men weer langzaam uit dit dal. De oorlog dwarsboomt echter elke 
snelle ontwikkeling. Na de oorlog wordt gezocht naar modellen en decors die aansluiten bij de New 
Look van de jaren vijftig. Er komt een heuse opleving, die opnieuw in Gouda plaats vindt. De PZH en 
de andere fabrieken in Gouda proberen de trends te volgen, maar de pas opgerichte plateelbakkerij 
“Flora” is toch de echte trendsetter. De modieuze frisse decors en de nieuwe fiftiesvormen spreken 
de mensen aan, die nu ook kiezen voor lichtere meubels en heldere interieurs. De producten van 
plateelbakkerij “Flora” passen daar uitstekend in. Nu ondervindt zij op haar beurt navolging door 
fabrieken als “Tiko”en “Jumbo”, die soortgelijk modern aardewerk vervaardigen. Ongeveer twintig 
jaar lang zal Gouda mede het gezicht bepalen van het aardewerk in de Nederlandse huishoudens. 
Ook dit aardewerk uit de jaren vijftig wordt doorgaans gedekt door de term Gouds Plateel. Rond 
1965 komt de kentering. In dat jaar wordt het faillissement over de PZH uitgesproken. Andere 
fabrieken moeten in de decennia erna hun poorten sluiten of verlaten Gouda. De vraag en interesse 
naar het product nemen sterk af. De concurrentie met aardewerk uit de ‘goedkope arbeid’-landen is 
moordend.  

De interesse voor het Gouds Plateel is er niet minder om geworden, zij het dat het nu een andere 
doelgroep betreft. Het wordt breed verzameld en ook mondiaal is er grote belangstelling voor. Er 
verschenen in de afgelopen jaren verschillende publicaties over het Gouds Plateel. Vorig jaar, in 
2007, werd in Gouda het Gouda Pottery Book gepresenteerd. Een enorm naslagwerk over dit 
product, het Gouds Plateel. Nu doet zich het fenomeen voor dat de engelse term “Gouda Pottery” 
(niet helemaal te vertalen door Gouds Plateel, maar toch) een wel heel breed gebied beslaat. In dit 
naslagwerk wordt al het beschilderde aardewerk in Nederland (en in een enkel geval zelfs in het 
buitenland) tussen 1880 en 1940 behandeld, maar ook van daarna. Behalve de producten van de 
Goudse aardewerkfabrieken zijn er die van andere fabrieken, uiteenlopend als daar zijn Eskaf, Ram, 
Rozenburg of Amstelhoek, in opgenomen. Als de term ‘Gouds Plateel’ al geen omvangrijk begrip 
was, dan is het dat nu wel geworden. Maar is dat ook niet het geval met de Engelse term 
‘Delftware’, wat nu ook veel meer omvat dan alleen het Delfts Blauw uit vroegere eeuwen?      

 

 

 

 


