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futzeníurg Aen I{aag, Samue[ ScfretfinÊ" 1900

Een uiterst zefdzame porsefeinen vaas met een opengewerftg pfuim[eÉSet,

mo[e[ t 1 2.

ttet Ê,[eurrijfo art-nouveau[ecor r.un passie\toemen is op twee ziitfen van [e oaas verscfriffen[

uitgeooerl en aemofgens gespiegefí weergegeven op te aníere twee zijíen.
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{ AiWqíyrlíAneÊ,heeJt sfecfits negen e4empfaren aan tteze rtaas gefaíi&ert en atfe

,rfun irl@ p, 1900. Oe frier afge|eeffe r.,aas heeJt [estijfs oo{op [e Wereffientoonsteffing

ín Aàïijs gestaan, Ítet frjjksmuseum freeft t,an lit mo[ef twee e4.empfaren in fraar coffectie,

het lioningsfruis zeÊgr één e4gmpkar en een an[er 6evin[t zícft in le 9dn

ftet 94usée lfationaf íe (éramique, Sèwes.

ae oaas k gemerQg met ftet groene Ídírírfumer{r'an qtzenburg, [e g$jffiersi

Samue[ Scfreffin{en fret werfutríemummer is 367 in fret jaai
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lfet porsefein van cfutzení'urg, Aen Í{aag.

Dcn I l. a! "nnn li)ou.
In de smalle straten van de stad hangt cle zr.are lucht-van
paaderdjgen en ondastingtonnen, die zo\l'el op straat als

binnenshuts staeo. Het afval in dc grachten Ligt walnend
te lergaan. Slechts enlele straten verderop rveerspicgelcn
dc grotc ruitcn r.an de r.'erkoopmegazijnen cte flanerende
djkcn. Deze \ï,rcnhuizen, zoals ze worden genoemd,
verkopefl ïan Al1cs. Van kledlng en huishoudelijke
attikclcn tot c\otlsch€ kuiden. Het is in dat tijdsbeeld in
hct loorjaat r.an het jaar 1900 clat men in de 'Haagsche
Platcclfabtick Rozenburg'al ruim een jaar bezig is met de
vootbcrciding voor dc WereldtentoonstelLing die tr aprit
te PàÍijs geh.,udcn zal r-orden. Want op dc buircnplaats
'Roz€nburg' is cncjuiÍiaan l(ok bezig met de fabricage lan
een gcheel nieu\v kuostt roduct... Te $'eteq porselern in
de mccst nerkwAardig€ l'otmen, heldcnr'lt doorschijnend,
\.ederlicht en gcdccorccrd mct ccn grotc urietcit aan

Dc opening van de \\'ereldtentoonst€lLing nadcr! mct rasse

schredefl. Het poÍselein wordt zorg\roldig in stro vc+akt
om lervolgens ifl houtcn ktattcn pcr stoomtrein naar Parijs

verzonden te soden. Vant dáàr ?alJuriiaan Kok dan
uiteindelijk zijn gíote vinding aan de ueretd kunncn ton€n.
Dc Rozcnburg fabrleL genoot al bekenclheid r.an*'egc dc
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vernieuv'ende aardewerlnodellcn en de r.ooruitstrevende
decors. Tot de clientèle behootden onder meer leden
van het Koíinldijk Huis en r.oorname burgers zoals
Louis Couperus en H.W lÍcsdag In het pavlljoen verd
de gehele productie getoond. Korte tijd lnrer wàs ales
1.cÍkocht...Want het succes van het potsclein ujdens de
!ícretdtcnroonsrclling en de lof die van allc kantcn verd
toegezwaaid waÍcn 1.an ccn omvang die we ons nu mociiijk
kunnen ïootsrcllen. Verr..olgens vond de rcrkoop plaats in
bet eigen depot, ir !'arcnluizen dooÍ het hcle land, er *'etd
cen v'inkcl gcopend in Parijs en er krvanen verkrxrppunren
in meet dan 15 stcdcn vereldrvijd, onder andcte in Londcn,
New York, Pretoria en Babvia.

Het enoÍme succes uàs toc rc schrijvcn aan het ongelooflijk
vernieuwende karaktet van hct Rozenbutg-porselein.
Zo*'e1 de geniale ontwerpcn van de modellen, a1s de
tocpassing van de heldere kteurcn in dc decors, bracht
ccn icdcr in venvondering De grenzen van wat tcchnisch
amper haalbaar s'as, waren opgezochr, resultcrcnd in de
kataktetistieke diversiteir aan voÍmen. De vondst om na de
'biscuitbrand' (op een hoge tempetatuur) de r.oonve+en
pas tc beschllderen, gaf Rozenburg dc mogclijkhcid
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het gehele kleurenpalet dat ook op her aardcverL $-eÍd
gebruikq roc tc kunncn passcn. Bovendicn waren de

biscuitmodellen dxn dermate glad dat ze uiterst 6jn konden
vorden beschilderd- De uitval na deze 'biscuitbrand' t'as
cÍcnrvel enoÍm. De klei bereikte nagenoeg het smeltpunt,

waaidooÍ ongcveer 50% ran de voonverpen sneur.elde.

Djt had op dc koslprijs echter een beperkte inr.-loed. LIet
kostbaarste onderdeel van de productie $?s nanclijk hct
beschilderen. Niet zelden 80%, van de kostptijsl

ln de hoogtijdagen van Rozenburg v?rcn maar liciit 82

schilders in dienst, ran leerilingen iot mccstctschildcrs. De
meesterschilders en telens cle ontwerpers vau dc dccots,
hadden zich duidelijk latcn inspircrcn door de prentcn in
hct kunsÈiad Lc Japon ,\ttistique, rvaarvan de vermaarde
kunsthxndelxr Siegfried Bing (vafl de galerie L'Art
\ouveàu te Pàdjs) de dtger-er was. De meesterschÍdets

stonden in hoog aànzien en werden dan ooLlorsteLijk
bcloond met eefl gemiddeld uuiloon van 43 cent.

Nfcerdere schilders werkten aàn één object vanwege de

r-celal zeer gecompliceerde decors. De rverkotdetboeken
van de sciilders, met daarin onder andere vermcld het
amtal schilders dat aan een object werkte pius hun lonerr
zijn geluLlig behouden gebleven, zodat we kunnen nagaan

dat maar [efst zes sc]ilders werkten aan het afsebeelde

\\il'HrreÍiq:, 1901. i\Io lcltl. hooA I2cm

modcl 112 (op de grote foto)! Dit maakte dat deze raas

hct duursrc obiect vàs uit de Prix Courant de la Potcelainc,
dc 1'erkoopcatalogus van RozenbuÍg uit 1900, na'neljk
175 guldenl

Na het schilderen volgde hct glazuÍcn cn de 'ghdbrand' (op

een lagere temperatuur). \Vannccr hicrna een stuk alsnog

*.etd afgeLeurd, rvas de schadepost aanzicnlijk.

De prijzen van het porsclcin van Rozenbutg lagen ten tijde
van de fabricagc zcct hoog. De pdjsoÍFn'ikheLiflg heeft zich
in de afgelopen hondctd jaat overcenkomstig volttokten
aan de *':rardering van dc Ncd€dandse Nieuwe Kunst'a1s

geh€el. Het Rozenburg porsclcin wordt echtcr gezien als

het meest hoosstaand binncn dc NcdeïIandse l<eramiek

ulr deze periode cn mrakt deel uit vàn toonaangevendc

museale en particuliere collecties, zos'e1in Nederland als
jnternationaal. Rozenburg heeft een beperktc prr)ductie

gekend lan hct potselein. Slechts &iehonderd modcllcn
z i1 urgevoerd. H. rcrg, uc r,g f'rta.t
stellen dat her aanbod nu na honderd jaar zeer sóaars is.

Des ondanks is het prijsniveau, ds we de mondiaal groeicndc

b.Lns. .ilirg.r w:atdenng voor,le ar r," ',"u ut

ae.merking nemen, nog zeer aantrekkclijk.

S muJ SchÉllinl, lillt. ÀÍnJel l.3, l .^A 2Ír 5 .nr.


