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Rozenburs
eiers chaatF'otrele

a

1n
I TEKST: PFTFR VAN ARDFNNF

Het Rozenburg paviljoen op de Wereldtentoonstell ng te Par ls in 1900 had voor z ln bezoekers een verras-

sing in petto. Rechts was het bekende aardewerk opgeste d maar I nks, onder een bord rnet het opschriÍt
'porcelaine' stond een s erlllk, nieuw product te pronken: het eierschaalporselein.

e llinrerdunne voonvcrpen
fter hun ijlc dccorarics m.ak-
ten grore in<lru L en cr ontstoncl
nog heue)fdc jaar grore vraag

raar.'loch blecfcom nercirel ír.es uirei.'
del ijk u it. De aanschrfprijs cn dc brcckbaar
htid blekcn ecn sruikelbloL, en de mcesrc

sÍviv€n en vaTcn hebben waaLschijnLijk
v.orulgediend als sie.vooiwerp. Een geluL
hijeen ongeluk, qinr zo is cr noswar hecl
gebleren roor re, zanclaars.

Een nieuwe koers
Nedohnd kenr een lange tnclirie in aardc
werk en po^ciein. Delft s,as in de zcyen
rierde eeurv reeds beroemd om zijn mrde
rverk: An*tcrdrm, Den Ilaag, \Veesp en

Loosdrcchr volgden itr de.rchniendc ee'rw
nret po.selein. Arn hcr cird var dt ncgcr
( ichde efurv Lrlocide. oDder invlocd van Ans
and Cofrs enJugendsril. dc bcLangsrclling
roor kerÀhiek op er ?ase! ta1 van plarecl-

labrieken her Ijchr. In s-CLavenhage 'renl
in 1883 door w'\rr. lon cudehbe.g (1855-

1930) dc N.V. Hargs.he Plàteeliàbriek
Ro?enbu.g opgerichr om hunsaardciveLk
voor sicr en gebruiksdoeleinden re re.-
vaardiecn. l)e fàbriek prodLrceerde onder

borden, eedecoreerd mer
doralc jugcrdÍllDoLieven. die net hun
onrrvcgcnd donkcrc cn ingerogen klcurcn
e.ise selijkenis ve,roonden nrcr bct qcLk

vu riarence- en Tegelfrbrick rrolland .e

Utrccht cn wcd. N.S.^. Branrj.s ei Co.
tc PuucLcnd. Dcfàbrlcklererde ook nlu
ralisrisclie attecldirgcr, ivaaLordcL groor
foLmarr rcgclplarcn cn rablcaus vooL de

dcco.arie van gebouNen.

links RoêloÍ Stêrkei 1903;e€n i6 cm rros€

vaas met eên zeld2aam re ieidecor van een
sp n rf haar web tlssen paarse sp nchrysanten.



Een jaar na de opr;chring kwam 11.C.4.
ColenbrandeÍ (1841-1930) als'esrherisch
leider' in diensi. Deze man, vrij algemeen

gezien als de grooste vern;euwer van het
Nederiandse sierarrdewerk van die periode,

w8 !m oo$prong archirccr. Hi be?orsde de

Haag* plateelfabriek grote bekendheid met

zitr gsdleede decors in heldere kleuren die
op e€n hoori)wir fond wàren aangebracht.

Ook de modellen die hij onrwi€rp mren
raakopmerkelijklan vom, zoals de geproÊ-

leerde vzen en pullen' metpunÈ, ui- oÍrul-
banddeksel.In 1889 werd von Gudenberg
doorde Raad van Comnissarissen onrsla-
gen en vertrok ook Colenbrander. die na
enige omzlvervingen via de Plateelbatkerij
Zuid-Holland te Gouda inArnlern zou be-

landen. Vrienden en bewonderaars richt-
ro hier in 1920 plareelbakkerij Ram op,

waar hij zich ro€legde op her decoreren
van ezen mer grillige molieven in vlem
mende kleuren. zes jaar ne zin vdtrek bij
Rozenburg en enkele tijdelijke directeuren
later werd mer de aanstelling van lJ. Kok
de vacature vervuld. Deze architect, in 1861

te Ronerdam geboren als Jurdaan Kok en

ianif 1899 JuÍiaan ludaan Kok geheten,

genoor zijn opleiding aan de Polytechnische

School te Delft. Hij asocieerde zich met
een collega in Den Haag, krvam via hen1 

'nconracr ner Rozenburg en werd daar rond
1894 esrherisc| adviseur. In dar jaar tnd
hijfeitelijkook op als directeuren ee'jear
her rclgde zijn oficiële aansteliing áls alge

meen direcreu.. \íá?. hij heen wilde, srond
hen helder voor ogen: hij wilde weer terug
naar de oorepronkel ijke doelstellingen van
de plareelbak.kerij, die door het vertrek van
Colenbrander en de commeÍcialiser;ngvan
de Rozenburgproducten waren verwaterd.

Voor het verwezenlijken ervan verliet hij de

gebaandewegenen begonan deontwikLe-
ling van nieuwe modellen, vovard;gd i?n
nieuw maredaaL eieÍschralporselein.

PoÍselein ot aardewerk
Eierschaalporselein dankt zijn nÀan aan

de wand van de scherf die zo extreem dun
is dar hij enigszins transparant is. Over d€

vraagoftretnateriaalwel echtporseleinwas,
heeft nenigeen zich het hoofd gebroken.

Áanvankelijk ging !1en ervan uit dar de

pigmenten van de decorÀties een ovenren-
peratuur van meer dan 1300 "C nier konden
doomtaan. Hieruit concludeerde rnen dn

rechls SêmuelSchellink, 1911;een 19cm hoge

vaas met iwee oren en een decor !,an eên pauw

op een tak en paars bauwe papaverbo€n€n.

her nateriaal duswel op lagere rempereruur

mo€srzijnsebakLen endaaromseen porse-

leinkonzijn. Ponelein voorheteer*door
M at co P olo (t25 4 -t324) zogenoemd-werd
al in de jaren zeshonderd rot nesenhon-

derd na Christus inChinaontwikkeld. De
productiewijze van dit geliefde materiaal
bleefeeuwenlang in ne"elen gehuld en nen
was op import uit Aziè aangsezen! ror-

dat begin zcventi.nhonderd her Europese

hardporselein doorJ.F. Bórrger werd uir-
gevonden. Opnerkelijk is dat deze varian!

bij vcel hogere remperatuur werd gebakken
íl,n her Chinese mirêriàál:1170 146O"C

reeenover 1000'1320 "C. Niet icdereen

bleek gecharmeerd ran dn hardc porseleir
(door de lngeken mer Dresden China
aangeduid) en in een aantal landen onc
wiLlreld. men ?r.hrer m.re.iàáldàt- nàar

ChiDeesvoorbeeld-bij lageret€mperaturen
werd gcbakLen, zoals in Scandinavié, in

FraDkrijk (Pàte Nouvelle) en in Enseland
(Bon€ China). Kok begon, na misluklin-
gen mer Bone Chlna, te experimenteren
met materiaal, onrwikkeld door Prol Dr.
H. Seger re Berlijn. Welke van de twee
soonen porseleinaarde hij nu uireindelijk
gebruikte, is niet helenaal zeker. l7el werd
in her fabrieksarchiefde samenstelling er-

van sevonden: 190/o Cornlvell stone, 31,6010

kaolien en 49,4% beendermeel.
Met infornatie uit herzelfde archiefis ook
het'geheinnnKok' ontsluied. Om de de-

omties re sparen, drraide hi de rndirionele
grng van zaken on en liet de biscuirbrênd
(qD de Lal€ rchqfl bi zer hose temperaru-
rentorcirca lS00"Cplaatsvinden,terwijlde
gladbnnd (van de met glazuur beschilderde

scherf) bij lagoe tcmpeLatuur plaar*ond.
Op grond van de baLrenperaturen Lan
men elerchaalporselein dus als pomelein
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Van misbaksel tot resultaat
De nodellenlijsr van Rozcnburg teh iets

meer dan dLi.hotrderd nodelien - 
"aal.va-

ri.ries op ke.me*e.de basisvornen. De
rloor Kok oon"ikkelde nodeilen rcrder
uir één stuk gegoten aa.gezien het dunne

niareriaal de monrage !an verschillendc
onderdeien onft ogelijknaàkre. Nàruurlljk
ginger eànvaDkelijkher nodigc mis cn ver-

lieten nlLoze (kLomgetrokken) m isbakselr

de oven. Maa r voordat de stLrkken de oven

in konden, nroesr een anderprobleem rvor
den opgelosr: som m ige stukken rrokken al

krom tijdens her drogen. Her js niet on

denkbaar dat de hoekige vorncn. vaak
voovien van meerd.re handvarren, naast

ecr estherisch ookcen technisch doel dien-
den. De iibben' op de hoeken .orgden
immers voor exrrr sievigheid, ner rls de

handraren, al'vare" die naruurlijk op,ich
geheel naar de mode van de tijd.
Toen Kokeenmaal gLeep had gekrcger op

dc vornirg en dLoging ian zijn modellcn
irashijaan de haste un<iagingtoe hijnoeÍ
d€ remperatuur in de oveos zien rebeh..F
sen. Daarvoor gebruikte hijeen hÍlpnid
del, dar ner als de po,selein:arde watmee

hij irad geêxpeLhenteerd, was oitrvikkeld
door I'ol Seger De Segerkcgcls ln verechll
lende formaten trokkcn bij verhirrins in
dc oven kLom. Doordat 'an elk formaat

bekend was bij welke tenpereruur drt ge

bcuLde,kLeqmennauwkeLrige informitie
orcL de oicnremperaruur Met de helse hilt€
van de biscu itbLand k regen de voorwerpen
- naasr transparantie en hardheid - róge.n
belangrijke eigenschap mcc. Dc schcrfkneg
de nicr poreuze huid die noodzakelijk w:s
vooL de Laglijne beschil<tering. Destukken
liet Kok ovcmegenci r ofrooms,it, een

cnkele naal rveLd een paa,s, geelg'oen ol
btaN fond aangebracht. De FraiílapÀns
aandoende decoraties waren lichr en hcl
der van kleuren werden metsrore precisie

aangcbrachr. Mctljle Lijntjes rcrder in een

gesrilecrd naturatistische trant bloemen en

planten gcschilderd, oaasr dicren als vo-
gcls. visscr, rcpticlen, muizen en cen eó-
kel dÍaakje. De aÍbeeldirger werden mer

de Àchrergrond veÍbordcn door zwierige
lijncD cn onrcgclnarig sevormde vlakken,

opgevuld mer a.cerinsen eo srippekjes,
waarbij altijd ccn deel van het voontrp
orgedecorcerd blcet. \ianneer ile decorr-

rics warer aangebracht hon her werk 'oor
de tweede maal de oven in.
Na een j!a. cxpdinènieren rvas de eente
seric ejerschaalporselcjn voltooid. net op

tijd vooL dc \ícrcldrcntoonÍelhig in 1900

rc Pariis. \raar h.r sancn ner her andeLe

wcrkvan Rozcnburgwcrd gcëxposeerd. De
rieum nodcllcn krcgcn lovendc kritiel<en
cD in DenHaagwerdallesop alles gezetom
mer cen volgende,ceks te kon'en.

Van resultaat tot succes
Een halfjaar hteL verlier een rwecdc scrie

de oveD ir Den Haàg- De gehelcvooLLaad
wrshinncnconwocL,rnvcrkochr.ccndcrrlc
volgde. MaaL nier iedeLeen ms zo enthou-
siasr. Keramiek- en po.seleinexpert H-F..

van Gelder bijvoorbeeld. Deze wàs een

verklurd liefhebber van ColenL,rànders
'anbàchrelijk€' *erk en hrd geen gocd

woord over roor Koks creaties. Hij vond
her decadenr ondar hetvoorbijshg aan de

stelregel dat de vorm logisch en eenvoud;g
diendè re zijn en drr de decoràtie dààrop
moestaánsluiten. Voor de reDu'atic di. hct

werkvan Kokgenoot. had hijweloog mààr
her eierschralporselein betilelde hij toch els

)

linkr Samue Sche ink,
1899! €en 24 cm hos€

i913! een 27 cm van see, orafle en rcd€ sprnchrysanten.
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'producren ran e€n haást belàcirelijLe pre'
r.ntic...' en een schijivertonnrg'.
Misschien had van Gcldcr vanuir kunsr

kritisch oogpunt we1 selijk en indeLdaad

dwralde Kok rcL afvan de opva{ingcrvan
H.P Bedege c.s. die ondet kunstvcmicu-
rvers bon ror waren, maar het kopcrpu-
bliek drchr cr lcernelijk heel anden ovcr.

De producriebrcidde zich uitcn crvolsden
reeksen vazen, vrak nct twee ofvicr oten,

borden. plrteaus ir allerlei afmetingen en

siergoed, waarondeL een enkele kardclaar,

blakerof bonbonnière. Voorts rverden grotc

aentallen drec , koÍfie-en chocolàdescrvic
zcn vervaardis.l, waarva,, de achrkanrise

kopjcs rvcl het bekend* zijn gcworden.
Voor her decorercn was Rozenbutg nrruur
lrjk aÍtankelijk ven het vakn.rnschap ran
zijn plareelschildcn. De decoraties werden

door enkele nccsterschildcÍ ontworpcn cn

in potlood op de scherfgerekend. Àan hcr

beschilderen van één sruk krvrmen nieestrl

mee.dere Goms rrl vijfl)schilders te pas die

elk een specifick gedeefte vooÍ hun rekding
naner. Door de uitgebrelde signerilgvan
de srukker nct fabrieksme*, jÀxíncLk,

werkordeorunmcr er schilderssignàruur
i! de geschjcdenis van vrijwel elk stuk re

achrcrhalcn. Tscc hehngrijke onrÍerpes/
schildeLs zijn gedurende vLijwel het gehele

belraan vàn Roz.nburg in dicnst gewecst,

J'w un Rosunen S. Schellink. AndeLcn

leverden voor koneLe periodes hun bijdrag.,
zoàls C.wl. i Hart,I.ri. Hrrtgrirg. R.

sterken, J.L. \'erhoog, J. van det Vet.

De onvermijdeliike neergang

JLrgendsrrl rvas slechrs ecn koft levenbescho-

rei. De zich sncl oDÍvikkelende techniek

brachr nieuwc producriemogelijkheden
er de narkr weLd o"erspoeld net ner
saproducren, die ner de oorupronkeLijke

kunsrnijvcrheidstronnrg niets van doen
badden. De bclangsreiling voor het brcck-

bare en kostbare eieLschaalporselein (ccn

flinke vaas kosre destijds 11.150, I) was al

nel afgenonor o toen de econonischc
omstàndishcden ve.slechrerden en ook de

andcrc producten van RozcnbuLg ma.kr'
aandcel venoren. staakte h€t bed.iifió I914

,ijn producric. Iegel- en Fayencefrbrick
Anphora te Oegstgeest nam orgedeco-
reerde noddlcn over cn zerle net Scltllink
de beschlldcrins en her gladbrandcn van

cicrschaalporselein nog korte rjjd loorr.
Van Gelder - in 1912 direcreur gewor-

den van her Haags Cemeenremuseun
- beijverde zich voor het rankopen van

Rozenbuqsukken, waarbij hij zijn vooF

rozenburg

van ver pap€gaalen, ek op

eierschaalporselein

N G.A Hlryvenaar, 1900ieen ru m 32 cm ho€e

€en tak en tussen exotsclre boemen

kcuL voor Cr,lenbrrnder rvcdcrom niet on-
der sroelen of banken stak. Toch werkte

Kok eendnchtig met hen samen om het

archief 'an Rozenburg bij de liquidàlie
in l9l7 vóor de gcmeeDre te behouden.

DaarnaaÍ spaDdc hij zich in voor het rca

liserenvaneen nieuwmu!eumgcbourvdoor
H.P BeLlage. Het monuncntalebouwwerk
heeft hij nier rnecr kunnen aanschouwen,

wanr hij olerleed in 1919. Jusendstil ààF

dewerk raaktc in vcrgeteLheid en pÀs nà her

aan'aarden van hct omvangrijke bruik
leen van RozenburgvenamelaaL A. van

Vollenhoven in 1969 was het museum in
suar een serieuze coLlcctie eierschààlpo6e

1ei n re tonen. De schat aan gegewns over de

fab.iek, olrns, plsmenren, modellen, per

soreel er 6nanciën die hij had onderzocht,
kwam goed van pas bij de slnenstclling
van de exposirie Roz€nburg 1883 1917 die

ni 1983 in he! Haags Geneentc Museum

werd gehouden. Vàn oktober 2007 ror
nuart 2008 lond er in h€rzclfdc museun
wederom een cxposjric overde fabr iekplaets

onder de rirel Rozenburg Pla!eel uit Haagse

krilgen, uieaard vergezeld van ccn goed

gedocume.reerde catrlogus. En ner het
verschijnen van de sedescn tcntoonstcl'
linsscatalogrs kon de inhaalslag onder
vezamehan in binnen- en buitcnland

ColÊctie Kunstha.de P.oporto Dv na
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