
DELFTS BLAUW 
Kristel Kouwer 

Er van uitgaand dat de lezers van Loven Boven, het clubmagazine van onze Leuvense 
Postzegelclub, zich wel herinneren dat in hun tijd op de meeste feesten en bals de ‘kuskesdans’ 
of ‘den Bamba’ gedraaid werd, is absoluut niet negatief bedoeld, wel integendeel !  Het is een 
loutere vaststelling, want het is ondertussen ook ‘mijnen tijd’ geworden en eentje waar ik met 
bijzonder veel plezier aan terugdenk. Ook de ongedwongen sociale omgang vormde geen enkele 
belemmering. En ik durf te beweren dat niemand van ons ooit zou gedacht hebben dat hier enige 
verandering in zou komen. Met mijn hopeloze melancholie denk ik dan ook regelmatig terug aan 
de klokvaste timing van de toenmalige deejays waar men wist dat na ‘den Bamba’ ze hun 
uitgebreide collectie slows draaiden.  Men vertoefde dan al in redelijke zweetmodus. Het was een 
heerlijk spannende tijd. Het waren de dansen ‘op éénen  tegel’, zoals ze in Leuven zegden.  Het 
lijkt allemaal een beetje vervlogen romantiek.  Maar over tegels gesproken; vele maanden 
geleden kocht ik een serie kunstkaarten, waaronder ook een reeks moderne prentbriefkaarten 
met de afbeeldingen van oude Hollandse tegels. Het was een collectie met afbeeldingen van de 
gekende Delftse blauwe tegels en enkele gekleurde. Reeds van bij de aankoop was ik hierdoor 
gefascineerd en ontstond de idee om er over te schrijven.  Meer nog, het feit dat het moderne 
kaarten waren, intrigeerde me en liet me naderhand inzien hoe heerlijk vrij verzamelen kan zijn, 
los van door anderen of jezelf opgelegde beperkingen. Ontdek maar even mee …. 
 

 
 

 
  

De stad Delft 

Delft is zowel een 
Zuid-Hollandse stad als 
een gemeente en ligt 
tussen Den Haag en 
Rotterdam. Het kanaal 
Delftse Schie vervult een 
belangrijke rol in de stad. 
Een opvallende gelijkenis 
met de Stad Leuven is het 
bierbrouwen. Hiervoor was 
veel proper water nodig en 
dat was er in Delft genoeg. 
Al bijzonder vroeg besliste 
men in Delft tot wat nu een 
gescheiden afvalwater-
systeem heet. Latrines 
dienden in een beerput 
geloosd te worden en niet 
meer in de grachten. De 
fabrieken mochten tevens 
niet lozen in de Delftse 
Schie. Er huisden vele, ook 
kleinere, brouwerijen. In 
1554 produceerde Delft 
jaarlijks 550.000 vaten 
bier, zowel voor de lokale 
bevolking als voor de 
export naar Vlaanderen en 
Zeeland. In de 17de eeuw 
zouden Italiaanse plateel-
bakkers een nieuw soort 
keramiek introduceren met 
in hun kielzog de kunst-
schilders. 



Het aardewerk 
 

 

 

Het fabricageproces van Delftse tegels uit aardewerk proberen te begrijpen, plaatst niet alleen 
de geschiedenis en het ontstaan van dit ambacht in perspectief, het geeft ons inzicht in 
verschillende bakprocédés, toont meer dan 400 jaren Nederlandse cultuur en vertelt ons hoe 
belangrijk deze kunst was, zowel in Nederland als ver daarbuiten. Voor het maken van tegels 
werden verschillende kleisoorten met elkaar vermengd. Klei ontstond uit de verwering van rotsen. 
Belangrijk om te weten was dat het hoofdbestanddeel van klei kaolien was (zie Loven Boven 396 
pag. 17 Chemische elementen, basis van grondstoffen, materialen en beschaving deel 5 door Rudy De 

Vos). Dit ingrediënt was in Europa niet verkrijgbaar. Chinezen mengden dit kaolien met 
porseleinsteen, weeral een soort klei, die alleen in China gevonden werd en veel veldspaat 
bevatte; dit is een groep van gesteentevormende mineralen. Wetende dat de smelttemperatuur 
van zuiver kaolien 1280°C was en men in Europa in eerste instantie niet in staat was om klei op 
zo’n hoge temperatuur te verhitten, verklaarde hoe in China het porselein ontstond en in Europa 
het aardewerk. Het veldspaat verlaagde de temperatuur en vormde een vloeibare glasfase.  

Reeds tijdens het Prekeramisch Neolithicum A (what’s in a 

name !), de periode tussen ca. 9500 en 8500 vóór Christus, 

ontstond in De Levant, het gebied in Zuid-Oost Azië langs de 

Middellandse Zee, beeldjes en voorwerpen in aardewerk. Het 

wereldberoemd aardewerk Delfts Blauw ontstond echter pas 

aan het einde van de 16de eeuw in de Nederlanden. Delfts 

Blauw is een verzamelnaam geworden voor aardewerk en 

tegels beschilderd in een blauwe kleur, ook al werden deze 

niet uitdrukkelijk in Delft vervaardigd, maar evenzeer in 

Londen, Bristol, Hannover en Rouen. Een alternatief voor het 

prachtige Chinese blauw witte porselein uit voornamelijk de 

Ming Dynastie (1368-1644) lag aan de basis van het ontstaan 

van dit specifieke blauw witte aardewerk. 

Hedendaagse 
prentbriefkaart van 
scheepjestegels uit 

de periode 
1660-1700 uit Tile 
Collection Museum 

Magazijn, uitgegeven 
voor Cabout B.V. 

Delft.  

In klokwijzerzin 
worden de 

afbeeldingen 
weergegeven van: 

Een éénmaster 
binnenschip met 
gevierde zeilen 

 
Een éénmaster 
binnenschip met 

opgetrokken zeilen 
 

Een koopvaardijschip 
 

De letters VOC 



Na afkoeling bekwam men een structuur die uit een mengsel van micrometer kleine kristalletjes 
bestond. Dit materiaal was veel minder poreus dan aardewerk. Door het toevoegen van fijne 
zuivere kiezel kwam er voldoende glas in het materiaal en werd het doorschijnend. Dit resultaat 
was porselein en vormde een wezenlijk verschil met aardewerk. 

 

 

Maar om op ons fabricageproces terug te komen …. Het Nederlandse kleimengsel (zonder 
kaolien) werd gereinigd met water en takjes, steentjes en onzuiverheden werden verwijderd. Dan 
werd de kleimassa platgewalst en kon men uit de kleiplaten tegels halen met de hulp van 
vormraampjes. Deze natte kleitegels werden tot wel 8 weken te drogen gelegd en regelmatig 
gedraaid. Van deze gekrompen tegels werden de randen bijgesneden. Om dit correct te kunnen 
uitvoeren, werden 2 spijkertjes onderaan bevestigd. Bij oude tegeltjes kunnen deze gaatjes 
dikwijls nog teruggevonden worden. Dan gingen de tegels in een oven van ongeveer 1000°C. Het 
resultaat was een ruwe, poreuze, aardewerken tegel. Voor het aanbrengen van motieven 
ondergingen de tegels nog een glazuurprocédé. Wat tegels betrof, werden ze aan één zijde 
bedekt met tin glazuur. Dit zag eruit als een witte pap en bestond uit tin poeder (zie Loven Boven 
nr. 295 pag. 7 Chemische Elementen, basis van grondstoffen, materialen en beschaving deel 4 van Rudy 

De Vos), kwarts, zand en soda. Vervolgens werd een ‘spons’ op het tin glazuur gelegd. Dit was 
een stuk papier met gaatjes die de contouren van een motief vormden. De tegelbakker sloeg dan 
met een zakje met houtskoolpoeder op de ‘spons’, waardoor het door de gaatjes dwarrelde. Dan 
kwam de tegelschilder in actie. Hij trok eerst de stippellijnen na en bracht vervolgens de 
schaduwen aan. De tegel kon voor een tweede keer gebakken worden bij ongeveer dezelfde 
temperatuur. Het tin glazuur versmolt tot een witte ondoorzichtige laag waardoor de tekening op 
de tegel in het oog sprong. Er bestaan echter nog andere methoden van glazuren. In mijn 
speurtocht naar meer informatie heb ik filmpjes bekeken waar decoratievoorwerpen éérst 
beschilderd worden en pas nadien in een vloeistof ondergedompeld worden zodat in eerste 
instantie niets meer lijkt over te blijven van de beschildering, en waar na het bakprocédé de 
blauwe kleur als bij toverslag opnieuw tevoorschijn komt !  

Op deze links getoonde detail van de boven-
vermelde prentbriefkaart staan de letters VOC. 
Dit stond voor Verenigde Oost-Indische 
Compagnie. Deze particuliere Nederlandse 
handelsonderneming dreef zeehandel met het 
gebied ten oosten van de Kaap de Goede Hoop 
en ten westen van de Straat Magellaan. Van 
1602 tot 1800 was deze NV het grootste 
handelsbedrijf ter wereld met 28000 werknemers 
en verhandelbare aandelen. Hun hoofdkantoren 
lagen in Amsterdam en Middelburg, maar ook in 
Enkhuizen, Delft, Hoorn en Rotterdam waren ze 
vertegenwoordigd. Er werden eerst vooral 
specerijen ingevoerd, maar ook hout, koper, 
zilver, zwavel, tin lood, ijzer en goud en tal van 
andere producten en natuurlijk ook porselein. ↓ 

De invoer van dit Chinese porselein in de 
Verenigde Nederlanden lag aan de basis 
van het ontstaan van het Delfts aardewerk, 
al was het materiaal wel degelijk 
verschillend. Ook de decoratieve Chinese 
elementen werden in eerste instantie 
overgenomen. Pas later ontwikkelde 
Nederland zijn eigen identiteit in de 
tegelkunst en ontstonden de typische 
Hollandse tegels. 



 

 

Gedurende vele eeuwen werd de duurzaamheid van aardewerk verhoogd door het gebruik van 
een laagje loodglazuur. In de 16de eeuw kwam daar verandering in. Vlaamse pottenbakkers 
gebruikten reeds tin-glazuur en het waren zij die het in de noordelijke Nederlanden 
introduceerden. De oorsprong van dit tin geglazuurde aardewerk lag in Italië in de 15de eeuw en 
was bekend onder de naam Majolica. Het Delfts aardewerk met tin-glazuur werd ook Bonita 
genoemd. Elke plateelbakkerij van Delft had zijn eigen merkteken, die door het stadsbestuur van 
Delft werd vastgelegd. Plateel komt van het Franse platel, wat ‘platte schotel’ betekent.  

Prentbriefkaart 

met de 

afbeelding van 

een Chinees 

porseleinen 

kommetje uit 

1775 speciaal 

vervaardigd 

voor de 

Europese 

markt uit de 

collectie 

Vereeniging 

Nederlandsch 

Historisch 

Scheepvaart 

Museum, 

uitgeverij Art 

Unlimited 

 
Prentbriefkaart van 9 
aardewerken Delftse 

tegels met afbeeldingen 
van kinderspelen uit de 
periode 1650-1750 en 
behorend tot de Tile 
Collection Museum 
Magazijn, uitgeverij 
Cabout B.V. Delft. 

Ontdek vlnr de oude 
kinderspelen: 

paardjesrijden 

balspel 

kegelspel 

ridderspel 

touwtjespringen 

hengelen 

knikkeren 

tollen 

vaandelzwaaien 



 

Lambert van Meerten liet in 1893 het prachtige huis ‘Oud Holland’ bouwen. Als industrieel nam 
hij samen met zijn broer de jeneverdistilleerderij van opa Van Meerten over. Lambert was een 
verwoed verzamelaar van Delfts aardewerk, meubelen en bouwfragmenten, waarvoor de woning 
ook bedoeld was. 

Niet blauw, wel Delft 

  

Prentbriefkaart 
van een 

aardewerken 
tegel in Delfts 
Blauw uit de 
18de eeuw uit 

de collectie van 
het museum 

‘Huis Lambert 
van Meerten’, 

uitgeverij  
Vice Versa 

Publications in 
Leiden. 

Bemerk de 
prachtige 

koopvaardij-
schepen als 

decoratie 

Prentbriefkaart van Delfts aardewerk 
van ‘De Roos’ van rond 1730 uit het 
museum voor toegepaste kunst te 
Keulen, uitgeverij Gebr. König 
Postkarten-verlag. In 1661 ontstond 
aan de westzijde van Noordeinde 
(Noord-Holland) plateelbakkerij ‘De 
Roos’. Het bedrijf zou 17 keer van 
eigenaar wisselen en bijna 200 jaar 
bestaan. Leuk om weten is dat er ook 
Delfts aardewerk bestaat met de 
kleuren groen, rood of geel. En ook 
binnen dit kleurenpallet zijn er 
opmerkelijke verschillen, nl of het 
gebakken werd in ‘grand feu’ of ‘petit 
feu’, respectievelijk in groot vuur of in 
klein vuur. Hoe lager de temperatuur 
van het bakken is, hoe zachter de 
kleuren zullen zijn. Er bestaat ook 
effen wit Delfts porselein. Delfts 
aardewerk is van Amsterdams 
aardewerk te onderscheiden door de 
achterkant te inspecteren. Delfts 
aardewerk is aan de achterzijde altijd 
geglazuurd en glad. Amsterdams 
aardewerk daarentegen is aan de 
achterkant niet geglazuurd, ziet er 
ruw uit en voelt aan als schuurpapier. 



 
 

 
  

Prentbriefkaart van 
Delftse aardewerken 

tegels in 4 
verschillende kleuren 

‘Stertulpen op 
kwartrozetten’ uit de 

periode 1600-1650 uit 
de Tile Collection 

Museum Magazijn, 
uitgegeven voor 

Cabout B.V. Delft. 
Deze vier tegels 

bevatten per twee en 
diagonaal dezelfde 

decoratieve elementen 
in spiegelbeeld. 

Samengevoegd tot 
één geheel tonen ze 

centraal een 
stervormige figuur. Dit 

decoratieve 
tegelgeheel wordt een 

tegeltableau 
genoemd. Van deze 

tegeltableaus bestaan 
er honderden. 

Prentbriefkaart van 
Delftse meerkleurige 
aardewerken tegels 
‘Oranjeappels in een 
kwartvierpas’ uit de 

periode 1600-1630 uit 
de Tile Collection 

Museum Magazijn, 
uitgegeven voor 

Cabout B.V. Delft. De 
veelkleurige tegels 

kregen vanaf 1600 een 
meer specifiek 

Nederlands karakter 
met maar één 

hoofdmotief, een boot, 
een dier, een soldaat ... 
De getoonde tegel links 

vertoont nog een 
typisch ornamenteel 

patroon met 
kenmerkende blauw-

witte hoekversieringen. 
Samengevoegd 

vormen deze tegels 
een nieuwe figuur. 



Blauw maar geen Delft 

 

Het ‘Sorgdrager huuske’ is nu het museum Sorgdrager van ‘De Ouwe Pôlle’ in Hollum. Het 
‘huuske’ werd in 1751 gebouwd door Pieter Cornelis Sorgdrager, rustend commandeur van de 
walvisvaart. De oostelijk gelegen kamer van zijn huis was bezet met originele wandtegels en het 
hierboven getoonde tegeltableau. Het gaf de afbeelding van de ‘Bardice Welvaren’ weer, het 
schip waarop Sorgdrager had gevaren. Het tableau zelf werd gemaakt in de Tegelfabriek-
Harlingen in de provincie Friesland, die in 1598 ‘De Gleybackery’ van Steffen Gunter de Olde 
was. De schilder van dit tegeltableau was Pals Karsten. Hij werkte in de fabriek die toen in handen 
van de familie Spannenburg was en werd beroemd door zijn zeer eigen stijl waar veel aandacht 
werd besteed aan de detaillering van bloemen- en vooral scheepstableaus.  

Toegegeven, zonder de toevallige korte tekst die op de achterzijde van deze prentbriefkaart 
geschreven werd, zou het mij niet opgevallen zijn dat, buiten de 12 tegels die samen het decor 
van het schip vormen, dit enorme tableau, tegels bevat die telkens een specifiek Bijbelverhaal 
weergeven. Het tegeltableau staat dus bol van de geloofssymboliek en het lijdt geen twijfel dat 
onze kapitein van de walvisvaart een bijzonder gelovig man was. Hij maakte deel uit van de 
Protestantse doopsgezinden; een soort gereformeerde kerk met een specifieke doopvoorkeur. 

De stad Harlingen in de provincie Friesland ligt aan de Waddenzee en het daar geproduceerde 
aardewerk raakte bekend onder de naam Harlinger of Fries aardewerk. Ook in Makkum en 
Bolsward bevonden zich Friese gleibakkerijen. Op de hierboven getoonde prentbriefkaart 
betroffen het dus geen Delftse, maar wel Friese tegels. In mijn zoektocht naar informatie over dit 
Fries aardewerk stootte ik op een heel bijzondere website https://fries-aardewerk.princessehof.nl/ 
Daarop worden door de Stichting Fries Aardewerk 7 boekdelen, een proefschrift en 2 publicaties 
volledig digitaal ter beschikking gesteld aan alle geïnteresseerden. Het Keramiek Museum 
Princessehof ondersteunt hierbij eveneens de verspreiding van kennis over keramiek.   

Prentbriefkaart van een tegel-
tableau uit de oudheidkamer van 
de Stichting ‘De Oude Polle’ in 
Ameland. In 1751 heeft Pieter C. 
Sorgdrager, schipper van de 
‘Bardice Welvaren’ deze woning 
laten bouwen en als herinnering 
aan de walvisvaart dit tegeltableau 
aangebracht. Uitgeverij M v d S, 
foto Han de Vries, Ameland, 
verstuurd naar Heeze zonder 
postale kenmerken met 
onderstaande tekst: “Quizvraag 
welke Bijbelse verhalen herkent 
u?” ….. 

 

https://fries-aardewerk.princessehof.nl/


 

 
 

?  
De verlamde van Bethesda 

NT Johannes 5 

 
  

Petrus de sleuteldrager 
NT Mattheüs 16 

? 
Geseling van Jezus  

NT Marcus 15 

 
  

Jezus roept Zacheüs uit de 
boom NT Lucas 19 

? ? 

 
  

De terugkeer van de 
verspieders OT nr. 13 

De Romeinse hoofdman 
NT Mattheüs 8 

? 

 

Voor de tegeltjes met 
onderaan een ‘?’ bood de 

digitale wereld mij nog geen 
antwoord. Liefhebbers 

mogen de oplossing steeds 
doorsturen naar het 

mailadres van  
Loven Boven ! 

 
?  ? 

  



 
 

  

Chinees porselein of Delfts aardewerk ? 

Neen, de hiernaast getoonde kan is geen 
Chinees porselein, al zou men dit bij een 
eerste aanblik echter wel verwachten. Deze 
kan wordt wel degelijk Delfts blauw 
genoemd. Het is een aardewerken object 
vervaardigd in Atelier Hoppesteyn rond 
1675. De fabriek ‘Het Moriaenshooft’ bevond 
zich in Zuidkant, een gebied in Delft bekend 
voor zijn pottenbakkerijen. De eerste 
eigenaar verkocht al na 1 jaar zijn aandelen. 
En zo kwam het dat de familie Hoppesteyn 
verbonden raakte met het Delfts aardewerk. 
Over de familie en de evolutie van hun 
aardewerkatelier kan meer ontdekt worden 
op de website: https://www.aronson.com/the-

hoppesteyn-family/ Het zilverwerk op deze 
27 cm hoge kan werd vervaardigd door 
G  Prick uit Maastricht. De prachtige 
Chinese decoratieve elementen op deze 
schenkkan bevestigen hiermee de invloed 
van het ingevoerde Chinese porselein door 
de Oost-Indische Compagnie in de 
Nederlanden. De door Hoppesteyn bereikte 
witheid en kwaliteit van hun Delfts 
aardewerk was een volwaardige en niet te 
onderscheiden Nederlands alternatief voor 
het dure ingevoerde Chinese porselein. 

Delfts blauw en blauw bloed 

Koning Willem III en Mary Stuart waren één 
van de prominentste koninklijke verzame-
laars van Delfts Blauw. In 1887 schonk 
Willem III zijn verzameling aan ‘De 
Porceleyne Fles’ met als bedoeling enerzijds 
om het Delfts aardewerk van weleer te laten 
herleven en anderzijds als studiemateriaal 
voor vormen en decoratietechnieken. De 
voorwaarde gekoppeld aan deze schenking 
was dat de collectie op een waardige wijze in 
het bedrijf geëxposeerd werd. Een bijzonder 
object, zoals op de prentbriefkaart rechts, zijn 
de bekende ‘tuinvazen’. Deze vaas werd 
vervaardigd naar een voorbeeld van de nog 
drie bestaande originelen uit de 17de eeuw en 
vormden een bekroning voor de herinrichting 
van de tuin van het paleis ‘Het Loo’. De 
faculteit Industrieel Ontwerpen van de 
Technische Universiteit Delft maakte via de 
modernste scantechnieken de mallen van de 
originele vazen na. De productie en 
beschildering, vol van koninklijke symboliek, 
werden vervaardigd door Koninklijk Tichelaar 
Makkum met de tin-glazuurtechniek of hoe 
innovatie en ambacht elkaar kunnen vinden. 

https://www.aronson.com/the-hoppesteyn-family/
https://www.aronson.com/the-hoppesteyn-family/


Terracottakunst 

   

Prentbriefkaart van een terracotta hoofd van 
rond 1930; een creatie van Lotte Calm 
(1897- ?). Er werden eveneens reproducties 
van het object op de markt gebracht door de 
Wiener Werkstätte. De foto werd gemaakt 
door Sotheby’s Londen en de prentbriefkaart 
werd uitgegeven door Benedikt Taschen 
Verlag GmbH te Keulen. 

Prentbriefkaart van een terracotta object 
genaamd ‘Schaalman’ (1993); een creatie van 
Rob Birza (05-05-1962). Het kunstwerk werd 
tentoongesteld in het Stedelijk Museum 
’s Hertogenbosch, eveneens de uitgever van 
deze prentbriefkaart. Birza is zowel schilder, 
als tekenaar en beeldhouwer. Hij stoort zich 
niet aan disciplines, stijlen, kunst of kitsch. 

 

Na onze verhalen over Hollandse tegels en Delftse objecten mogen we niet vergeten dat 
Vlaanderen ook over een bloeiende tegelindustrie beschikte.  Het gebruik van Vlaamse tegels in 
open haarden, de gekende tegelkachels en de kastelen met hun rijk versierde tegelkamers 
behoren tot ons Vlaams erfgoed. De fabrieken Gilliot & Cie uit Hemiksem, Boch Frères uit La 
Louvière en Maison Helman uit Brussel speelden een voortrekkersrol in de tegelindustrie. Tegels 
waren in de 19de en 20ste eeuw een van de succesvolste exportproducten van België.  De kunst 
van het aardewerk beperkt zich vandaag echter niet alleen tot tegels, maar kan, mits de nodige 
kennis, omgetoverd worden tot waar de fantasie van de kunstenaar rijkt.  Laat ons hopen dat dit 
eeuwenoude ambacht nooit verloren gaat. Wat jullie en ik in de tussentijd nog gaan doen ? 
Waarschijnlijk nog wat verder verzamelen en misschien dromen … over de vervlogen 
‘dansen-op-één-tegel’ ….. in de hoop geen ‘blauwtje’ te lopen !! 
 

Wie na dit artikel graag op tegel ontdekking gaat, neem gerust een kijkje op wikipedia of op: 
https://www.collectiegelderland.nl/organisaties/nederlandstegelmuseum 
https://www.nederlandstegelmuseum.nl/ 
https://www.delftsaardewerk.nl/ 
https://www.holyhome.nl/bijbeltegels.html 
https://pozzo.collectionkbf.be/nl 
https://www.museumhuizen.nl/nl/huis-van-meerten 

https://www.collectiegelderland.nl/organisaties/nederlandstegelmuseum
https://www.nederlandstegelmuseum.nl/
https://www.delftsaardewerk.nl/
https://www.holyhome.nl/bijbeltegels.html
https://pozzo.collectionkbf.be/nl
https://www.museumhuizen.nl/nl/huis-van-meerten

