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Beste tegelvrienden
Een week of wat geleden stuitte ik in een kringloopwinkel tussen wat jaargangen Gooise
heemkunde op de eerste vijf jaarboekjes van onze
vriendenstichting. Ik heb ze thuis in de kast staan,
maar ik kon het niet laten ze te kopen voor de
zestig cent per stuk op de prijssticker. Onwillekeurig begon ik er thuis toch wat in te bladeren.
Het eerste nummer uit 1971 verhaalt over het
eerste internationale congres in Lissabon. Mooi
om te lezen hoe die Europese pioniers een visioen
hadden van internationale uitwisseling, publicatie
en onderzoek naar de internationale verbindingen
in onze nationale erfgoedcollecties. Of ze nou van
verzamelaars zijn of zich in musea bevinden.
Naar aanleiding van dat congres werd een oproep
gedaan om in Nederland, in navolging van onze
buurlanden, meer aandacht te ontwikkelen voor
de negentiende en twintigste-eeuwse tegels.
Nu, ruim 40 jaar na dat congres, zien we dat die
aandacht er merkbaar gekomen is. In het verzamelbeleid van het museum, in de artikelenmix
van ons jaarboek Tegel, of in de ruime aandacht
voor de hedendaagse tegelkunst in ons prachtboek 'Verglaasde Charme'. En ga zo maar door.
Dit zijn dus de bewegingen die door uitwisseling tussen vrienden, onderzoekers of
verzamelaars gestimuleerd en in leven gehouden
kunnen worden. En dan zijn er hopelijk musea en
kennisinstellingen die helpen al die verzamelde
know-how te borgen.
Het jaar is alweer een eind op streek als U dit
nummer van Vriendennieuws ontvangt. We hebben een mooie jaardag achter de rug, en een
feestelijke presentatie van het langverwachte
boek met beauties uit onze vriendencollecties.
Aan de jaardag 2014 wordt al hard gewerkt, met
name door bestuurslid Leo van Druten die ook op
28 september vaardig de regie voerde. Het bestuur heeft een eendaagse excursie in de maak,
waarover U hierna meer leest.
Het gesprek over de ambities en toekomstplannen
van het museum staat nog steeds op de agenda,
een externe gesprekleider denkt nu met de beide
besturen mee over de beste opzet. Wat betreft de

organisatie van financiering, verzamelbeleid, tentoonstellingen en alle andere museumzaken
kunnen Vrienden betrokken en constructieve
sparringpartners zijn van het museum. Beide besturen zijn daarom regelmatig in gesprek. In 2014
staan ook de ambities en toekomstplannen van het
museum weer op de agenda. We hopen daarvoor
opnieuw uw steun te mogen ondervinden.
Lejo Schenk
voorzitter
Even voorstellen
Ik hou van keramiek,
ik hou van musea en
ik hou van Vrienden.
Liefhebber dus van
museumvrienden van
keramiekcollecties
en graag verkerend
in vriendenkringen
zoals de Vereniging
Vrienden Nieuwe
Kunst rond 1900, de
Nederlandse vereniging van vrienden van ceramiek en glas en die
van het Keramiekmuseum Princessehof.
Sinds 2013 ben ik ook Vriend van het Nederlands
Tegelmuseum. Ik ken het museum natuurlijk al
wel langer, maar moet bekennen dat ik in dit bonte gezelschap van tegelverzamelaars een groentje
ben.
In voorgaande jaren bezocht ik deze verborgen
schat een paar maal. Bijvoorbeeld om de vriendenvitrine te bekijken waarin mijn ouders –
gedreven tegelverzamelaars - een selectie uit hun
verzameling lieten zien. Of om de tegeltableaus
van Lotus en De Distel te bekijken; om preciezer
te zijn, het vroege werk van Bert Nienhuis uit de
periode 1895-1910, toen hij zich nog niet had
gevestigd als zelfstandig ‘kunstceramist’, zoals
hij zichzelf graag profileerde. De ontwikkeling
van Nienhuis van zijn eerste Lotus-tegels tot zijn
laatste unicavazen maakte mij nieuwsgierig. Het
prikkelde tot onderzoek naar de schakel tussen
deze uitersten. Daar ben ik nog steeds mee bezig,

want hoewel die periode vrij kort is, blijft het
fascinerend om te zien (en te zoeken) hoe zijn tijd
in Hagen (1911-1917, Duitsland) van invloed is
geweest op zijn werk. Leuk detail is dat hij ook
hier – naast zijn experimentele handgeknede vazen – zijn naam graag wilde vestigen met
Baukeramik. Maar vooralsnog lijkt hij hier niet in
het platte vlak gewerkt te hebben. Maar mocht ik
in Hagen een tegel van zijn hand vinden…. jullie
zijn de eersten die het zullen vernemen.
Daarnaast ben ik een bescheiden verzamelaar,
met een warm hart voor pottenbakkerswerk tussen 1900-1930 (w.o. Gerrit de Blanken, Chris
Lanooy, Brouwer). Ik verzamel dus eigenlijk het
werk ‘rondom’ de tegels. En om dat allemaal te
aarden, de knepen van dit ambacht beter te begrijpen, volgde ik de SBB-opleiding Keramische
technieken in Gouda. Een leerrijke ervaring, met
je ‘poten in de klei’. Dan voel je ook hoe het
vakmanschap in een klein hoekje kan zitten.
Sinds kort zit ik in het bestuur van de Vrienden
en dat doe ik met veel plezier, want in mijn dage-

lijkse museumwerk ervaar ik hoe belangrijk
Vrienden kunnen zijn. Als communicator en
communicatie-adviseur ontmoette ik ze onder
meer in Musea Antwerpen, het Legermuseum,
Het Utrechts Archief en het Belasting & Douane
Museum in Rotterdam, mijn huidige werkplek.
Het is mooi om te zien hoe zo’n relatie tussen
museum en vrienden op verschillende manieren
gestalte kan krijgen: in bijzondere aankopen mogelijk maken, fondsen werven, publicaties
realiseren, tijdschriften maken, excursies organiseren, de collectieregistratie ter hand nemen,
inhoudelijk adviseren, de winkel runnen en gastheer zijn. Hoe verschillend musea en collecties
ook zijn; Vrienden zijn vaak hun beste ambassadeurs, soms onzichtbare dragers, die het verschil
kunnen maken. En net als vele andere vrienden
hou ik ervan om dat mee vorm te geven.
Anne Houk de Jong

Jaardag 2014
De Jaardag 2014 wordt in Delft gehouden.
Nadere details kunt u verwachten in het volgende Vriendennieuws,
evenals het dagprogramma.
Noteert u alvast de datum: zaterdag 27 september 2014.

Jaardag 2013 te Otterlo
Het was waarschijnlijk de laatste keer dat de
Zanding de locatie bood voor onze Jaardag. De
zaak gaat op de schop en de zaal maakt plaats
voor een zwembad.
Na het welkomstwoord van onze voorzitter Lejo
Schenk, lichtte Willem Hollander de huidige
stand van zaken en de toekomst van het Nederlands Tegelmuseum toe. Met de
aanwinst van De Gelukkige Olifant, de gevelversiering van het
voormalige vakantiehuis van de
koninklijke familie, lijkt een
publiekstrekker in huis gehaald.
Er is aan het fraaie tableau nog
wel wat opknapwerk te doen.
Momenteel is deze aanwinst tezamen met olifantentegels uit
eigen collectie tentoongesteld in
het museum.
Oud- directeur Piet Bolwerk verhaalde vervolgens over de soms

bizarre, dan weer hilarische omstandigheden
waaronder sommige aanwinsten voor het Tegelmuseum tot stand kwamen.
Een episode uit de bijbel, Petrus en de haan ( over
de verloochening van Christus, nog voor de haan
gekraaid heeft) blijkt een eindeloze inspiratiebron
voor de decoratie van vele bijbelse tegels. Ides
Dehaene, what’s in a name, deed uitgebreid verslag van de verschijningvormen
van dit thema, toegelicht met allerlei
voorbeelden.
De rest van het
ochtendprogramma
bestond uit de presentatie van
tegelboeken, te
weten
Utrechtse Tegels
1600- 1900 door
Peter Sprangers en

de nieuwe uitgave van De Nederlandse Tegel
door Jan Pluis. Ook werden we bijgepraat over de
voortgang van het boek van de Vrienden - Verglaasde Charme – dat inmiddels verschenen is.
Hierna werd afscheid genomen van Tonny Pijper,
jarenlang nauwgezet en toegewijd penningmeester van Stichting Vrienden van het Nederlands
Tegelmuseum. Gelukkig blijft hij assisteren bij de
Jaardagen en het vormgeven van het Vriendennieuws. Hij was zichtbaar ingenomen met het Tshirt met de print van een zeldzame Donald
Duckkwadraattegel.
Na de lunchpauze kwam de verzamelaar Willem
Kasteleyn aan het woord, die vertelde over zijn
grote liefhebberij: het verzamelen van kinderspeltegels. Hij deed dit op originele wijze aan de hand
van een top 10 uit zijn eigen collectie.
Het programma in de Zanding werd afgesloten
met het tegelspreekuur van Klaas Regts, als altijd
leerzaam en amusant.
De Jaardag werd op informele wijze voortgezet in
het Tegelmuseum, waar de tentoonstelling Kinderplezier, hier, nog een mooie aanvulling
vormde bij de presentatie van Willem Kasteleyn.
Leo van Druten.
Presentatie boek 'Verglaasde Charme'
Vijf jaar is er aan gewerkt, enthousiasme en frustratie hebben elkaar afgewisseld, maar op 30
november 2013 was het eindelijk zo ver. In een
bomvolle gehoorzaal van het museum kon het
eerste exemplaar worden uitgereikt van het boek
dat ooit bedoelde de veertigste verjaardag van
onze vriendenstichting te markeren. Maar zoals
zou blijken heeft de rijping, zoals dat ook bij
topwijnen het geval is, het boek alleen maar goed
gedaan.
Voorzitter Lejo Schenk heette namens het bestuur
de vele opgekomen vrienden, waarvan menigeen
al verwachtingsvol naar de nog gesloten dozen
achter de tafel van de uitgever had gekeken, van
harte welkom. De microfoon was daarna voor
Ger de Ree, die met een PowerPoint presentatie al
wat tipjes van de sluier oplichtte. Het was de onvermoeibare Ger, die met Nora de Nas, Bert-Jan
Baas en Johan Kamermans als medeeindredacteuren het project naar de eindstreep
wist te brengen. Ger schudde nog eens ieders geheugen op: hoe het boek enige malen van concept
veranderde; hoe moeilijk de keuzes uit al die
prachtige aangeboden tegels vaak was; hoe secuur er gezocht is naar een uitgever die er een
buitengewoon boek van zou kunnen maken; en

hoe de geschiedenis van de Nederlandse tegel in
het boek tot de dag van vandaag is doorgetrokken.
Nadat Lejo Schenk Ger en Nora nog eens in het

zonnetje had gezet was er aandacht voor al die
anderen zonder wie dit boek er nooit gekomen
zou zijn: de hoofdstukkenschrijvers, de veelgeplaagde vertalers, de bruikleengevers en
natuurlijk de uitgever Spa uit Zwolle. Er werd een
eerste exemplaar uitgereikt aan mevrouw Van
Loo-de Ruijter, die met haar stichting een welkome financiële bijdrage aan het project gunde.
Zoals ook vijf andere stichtingen deden, enkele
privé-weldoeners en een grote groep leden die
met een sponsorbedrag voor-intekenden. Daarna
kregen de oudste en jongste in de zaal aanwezige
Vriend een boek uitgereikt.
In de twee weken voorafgaand aan de presentatie
was er ook een kleine tentoonstelling ingericht
met een aantal tegel-hoogtepunten uit het boek.
Een tiental Vrienden stonden daarvoor welwillend belangrijke stukken af. Zo bleken in de
tentoonstelling de twee polychrome tegels met
familiewapens die zich in verschillende collecties
bevinden (pag. 48-49 van het boek) voor het eerst
naast elkaar te liggen. En ook een van de weinige
Hoornse tulpen over twee tegels die op de achterzijde samenhangend gemerkt is (pag.127), was te
bewonderen.
Al snel verdrongen de vrienden zich om de vitrines, maar niet nadat men het boek in ontvangst
had genomen. De loftuitingen voor de medewerkers waren niet van de lucht, zodat in bijna
euforische stemming het glas geheven kon worden. Het was een lange weg, maar we zijn een
van de allermooiste boeken, zo niet HET mooiste
boek rijker dat over Nederlandse tegels verschenen is.
Het bestuur

Museum
Voortgang werkzaamheden De Gelukkige olifant
Het grote wandreliëf van Judith Laqueur-Révész
is in de eerste weken van het jaar door Van Sabben losgehaald van het stuk muur waaraan het
bevestigd was. Het zal in de komende weken
worden schoongemaakt, en opnieuw gemonteerd
op een drager die beter hanteerbaar is. Van Sabben werkt hierin samen met Patricia Gheysens,
restaurator van keramiek in Gent. Over enkele
weken zal het weer te zien zijn in het museum.
Johan Kamermans
Nieuwe aanwinsten
Leraar en leerling, Jac Maris
In 1963 maakt Jac Maris (1900-1996) een keramisch wandreliëf voor de toenmalige Chr.
Ambachtsschool aan de Amsterdamseweg in Ede.

In de zomer van 2013 is dit schoolgebouw, later
een deel van Het Streek, afgebroken. Het reliëf is
door de gemeente in langdurig bruikleen gegeven.
Jac Maris, telg uit een bekende kunstenaarsfamilie, was beeldhouwer en keramist. In Heumen
staat nog zijn woonhuis-atelier, nu een museum,
het Marishuis.
Johan Kamermans

Exposities in het Nederlands Tegelmuseum
Ada van Haersma Buma-van den Broek (19152002), werken in keramiek en op papier
Nog t/m 6 april
Door het onderzoek van Frans Landzaat en Marcel Hermens over de Utrechtse tegelfabriek
Westraven werd enkele jaren geleden de aandacht
gevestigd op een paar zeldzame en vrij opmerkelijke tegels met het monogram AB. Dit bleek de

signatuur van de vrijwel vergeten
kunstenares Ada van
den Broek, vanaf
1944 getrouwd met
Edzard van Haersma
Buma. De schenking
van haar ontwerpen
biedt voor het eerst de
mogelijkheid een vollediger beeld van haar
werk te geven. Tegels
worden hierbij getoond naast haar grafische werk. Vanaf de jaren
’60 werd Ada van Haersma Buma weer actief met
schilderen en keramiek, al exposeerde ze weinig.
Bruiklenen van de familie maken het mogelijk
om ook dit latere werk te laten zien.
Tile meets Textile
19 april t/m 19 juni
Het VeelZijdeg Collectief bestaat uit 28
vrouwen die textiele
kunst vervaardigen
en exposeren, onder
begeleiding van
docent Iny Hummelink. Voor dit
cursusjaar, dat loopt tot begin april, is het thema
‘tegeltableaus’. Het eindresultaat zal in de maanden voor de zomer in het museum te zien zijn.
www.facebook.com/HetVeelzijdegCollectief

Vriendenvitrine
Tegels uit de collectie van Klaas Regts,
t/m 28 februari
De fraaie tegels van Klaas Regts liggen nog tot en
met februari in de Vrienden vitrine.
Tegels uit de collectie van Hein en Kiek de Jong,
1 maart t/m 30 juni
Een keuze uit de grote en mooie collectie tegels
van Hein en Kiek de Jong.
Hun collectie bestaat uit tegels die gemaakt zijn
in de periode 1890 – 1920.
Tegels uit de collectie van ???????????,
1 juli t/m 30 september
Jammer genoeg hebben we nu nog een gat in de
expositiekalender. Door omstandigheden konden

toegezegde exposities niet doorgaan. Maar we
hebben een paar honderd Vrienden en de vraag is
dus: wie helpt ons uit de brand? Meldt u zich bij
mij of bij Marianne van den Ent alstublieft!
Vries Kool (vrieskool@yahoo.com)
Marianne van den Ent
(mariannevandenent@concepts.nl)

Stichting Vrienden Nederlands Tegelmuseum
Financieel verslag
De financiële situatie van de Stichting Vrienden
Nederlands Tegelmuseum is goed. Er is een behoorlijke reserve. In 2013 heeft onze Stichting
een mooi legaat mogen ontvangen van een van
onze Vrienden.
De reguliere uitgaven voor het Vriendennieuws,
voor de publicatie van Tegel en voor de organisatie van de Jaardag, konden betaald worden uit de
ontvangen contributie en advertentie inkomsten.
De Stichting heeft in 2013 een aanzienlijke financiële bijdrage geleverd aan de totstandkoming
van ons boek Verglaasde Charme. Een groot deel
van het bedrag is voorgeschoten. Er is ons geld
toegezegd door sponsoren en deze zullen, nu het
boek verschenen, is het geld naar onze Stichting
overmaken.
Er zijn in 2013 geen uitgaven gedaan vanuit het
Bestemmingsfonds. Het saldo van dit fonds is
bijna 2700 euro. Mocht u willen bijdragen aan het
Bestemmingsfonds, dan kan dat natuurlijk door
een bedrag naar keuze over te maken op de rekening van onze stichting met vermelding
‘Bestemmingsfonds’.
Mark van Veen
Penningmeester
Legaat aan Tegelmuseum of aan Vrienden is
belastingvrij
Misschien heeft u er wel eens bij stil gestaan wat
er met uw vermogen dient te gebeuren na uw
overlijden? Vaak zal dit vermogen naar uw naasten gaan, echtgenoot of partner, (klein)kinderen
of andere familieleden. Maar wat als die niet
aanwezig zijn of wanneer u vindt dat een deel ook
buiten de familie een goede bestemming kan krijgen? In dat geval kunt u bijvoorbeeld denken aan
een legaat richting een goed doel. Als Vriend van
het Nederlands Tegelmuseum behoren dan zowel
het museum zelf als de Stichting Vrienden Nederlands Tegelmuseum tot de mogelijkheden.

Zo’n legaat kan bijvoorbeeld gebruikt worden
voor de aankoop van een bijzondere collectie of
het kan worden besteed aan een speciaal project.
Onlangs is het prachtige boek Verglaasde Charme verschenen. De financiering hiervan was
mogelijk door een legaat dat wij in het verleden
hebben ontvangen. Over collectie gesproken,
misschien is het wel uw wens om delen uit uw
collectie in beheer of bezit van het Tegelmuseum
te geven. Ook dat kan middels een legaat geregeld worden.
Over legaten aan het Nederlands Tegelmuseum of
aan de Vrienden hoeft geen erfbelasting betaald te
worden, omdat beide instellingen zijn aangemerkt
als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ofwel
ANBI.
Een legaat zoals hiervoor beschreven komt tot
stand via de notaris in een testament.
Mocht u uw collectie tegels of delen daarvan al
tijdens uw leven aan het Tegelmuseum willen
afstaan, dan kan dat natuurlijk ook. Kijk eens op
de site van het museum
(www.nederlandstegelmuseum.nl) en klik de link
“fiscaal vriendelijk schenken aan Nederlands Tegelmuseum” aan.
Bert Schrage
Interessante websites
Hoewel we geen echt nieuwe websites te melden
hebben, willen we u toch graag even attent maken
op twee websites die de laatste tijd flink aangevuld zijn.
www.deupie.nl: Oud bestuurslid Tonny Pijper
heeft weer foto’s van de Jaardag 2013, de opening van de tentoonstelling rondom De Gelukkige
Olifant en de presentatie van ons boek Verglaasde Charme op zijn website geplaatst. Leuk om
nog eens terug te kijken!
www.tegels-uit-rotterdam.com: Vriend Wilhelm
Joliet heeft sinds de laatste update van vorig
voorjaar weer een flink aantal artikelen toegevoegd aan zijn website over tegels uit Rotterdam.
De Rotterdamse tegels blijken verspreid te zijn
over veel landen van Europa, bijvoorbeeld Duitsland, Portugal, Spanje en Zwitserland. Vaak heeft
Willie ook de oorspronkelijke prenten waarnaar
de afbeeldingen zijn geschilderd gevonden. Ook
deze zijn op de website te zien. Neem eens een
kijkje!
Weet u een leuke website voor tegelliefhebbers,
laat het ons dan weten.
Marianne Florschütz

Oproepen van Vrienden

Tegelbeurzen

Gezocht
In 1974 en 1976 werden in Haarlem
respectievelijk 92 en
25 fragmenten van
majolicategels opgegraven van het type
zoals hierbij afgebeeld. We kennen
deze serie voornamelijk door de studies
van Dingeman Korf,
verschenen in Antiek (maart 1976, 10e jg., nr. 8)
en in Westerheem (XXVI-4-1977).
De Archeologische Werkgroep Haarlem wil, in
samenwerking met de archeologische dienst van
de stad Antwerpen, deze tegelfragmenten verder
bestuderen. Op dit ogenblik bevinden 34 fragmenten zich in het Nederlands Tegelmuseum en
18 bij het Bureau Archeologie Haarlem. Daarmee
zijn dus 52 van de 117 fragmenten al gelokaliseerd. De overige stukken werden in 1977
verwerkt in een paneel van 20 tegels (zie Westerheem pag. 166). Mogelijk bevinden er zich nog
enkele fragmenten in andere collecties. Voor deze
studie is het van groot belang om dit paneel van
20 tegels – en eventuele resterende fragmenten van dichtbij te kunnen onderzoeken. De vraag is
echter waar deze zich vandaag bevinden. Indien
iemand onder de vrienden hier enige nuttige informatie over kan verstrekken –hetzij de huidige
verblijfplaats, hetzij een vroegere locatie – dan
vernemen we dit heel graag. Met gewaardeerde
dank.
Frans Caignie
frans@caignie.be
of: Akkerstraat 3, B-2970 Schilde-België.

Tegelbeurs Delft
Zaterdag 8 februari is er weer beurs in Delft voor
antieke tegels en bodemvondsten. Openingstijden: 9.00-13.00 uur.
Nieuwe locatie! Congregatiegebouw, Brabantse
turfmarkt 9, Delft. Het aanbod op deze beurs bestaat uit voornamelijk Nederlandse
bodemvondsten zoals: baardmankruiken, majolica, tin ,glas, metaaldetectorvondsten en munten.
Inlichtingen: 0152122227 of 0648466725;
tpvanhalderen@gmail.com.

Advertenties en informatie
Voor winkels, ateliers en bedrijven is er de mogelijkheid om in het Vriendennieuws te adverteren.
Het gaat dan om 1/8 pagina, die twee keer wordt
geplaatst (in februari en september).
Het tarief is 125 Euro.
Informatie voor het volgende Vriendennieuws
(september 2014) kunt u voor 15 augustus 2014
sturen naar:
marianne.florschutz@kpnmail.nl
of naar:
Marianne Florschütz,
Bieberglaan 27
4834 M J Breda

Tegelbeurs Leersum
Zaterdag 1 maart van 10.30 tot 14.30 uur
(de toegang is gratis).
Locatie: Sport- en Cultuur Centrum De Binder,
Hoflaan 29, Leersum.
Routebeschrijving: A12 (Utrecht/Arnhem)
→Afslag 22 Maarsbergen/Leersum → onderaan
afslag rechtsaf richting Leersum volgen (± 5 km)
→ doorrijden tot rotonde en vervolgens linksaf →
1 e stoplicht rechtsaf → na ± 200 meter ligt de
Binder aan uw linkerhand.
Inlichtingen: Gré van Essen & Nora de Nas,
tel 0031 (0)620282073.

Exposities buiten Otterlo
Keramisch Museum Goedewaagen
Nieuw Buinen t/m 30 maart 2014
Amsterdamse stadsgezichten in keramiek, van tegeltableau tot historische
miniatuur.
Een unieke blik op
oud Amsterdam, op
basis van bruiklenen
uit de collecties van Meentwijck, het Nederlands
Tegelmuseum, H.A. Muller, J. Baas, E. Westenberg, S. Hemmes en R. Wijnsma. In het hele
museum. Met een deelpresentatie van de eerste
75 KLM-huisjes die in Nieuw Buinen geproduceerd zijn, uit de collectie van oud personeelslid
Jan Alblas.
Open: ma t/m vr 10.00 - 16.00 uur,
za en zo 13.00 – 17.00 uur
Glaslaan 29, 9521 GG Nieuw-Buinen
Tel. 0599 616090
www.keramischmuseumgoedewaagen.nl

Museum Nagele - Nagele
1 juni t/m 31 augustus 2014
Kunst uit China: schilderingen en Blanc de Chine porselein
Gastconservator is mevrouw drs. I.H. Tan. Met
werk van:
- Zhang Ren Xi (1918-2008), schilder uit Xiamen. Het werk van Zhang Ren Xi (1918-2008)
wordt gekenmerkt door een combinatie van traditionele Chinese schilderkunst en de frisse en
nieuwe elementen, die karakteristiek zijn voor
zijn stijl. Behalve in schilderen, is hij tevens een
meester in de Chinese kalligrafie en in het zegelsnijden . Zijn schilderingen zijn
tentoongesteld in het binnen- en buitenland.

- Su Xian Zhong (1968), porseleinkunstenaar uit
Dehua. Hij zet de porselein techniek van zijn
beroemde overgrootvader voort. Hij werkt niet
alleen in traditionele stijl maar ook op vernieuwende moderne wijze. Met zijn
porseleinobjecten heeft hij meerdere gouden en
zilveren prijzen gewonnen in China. Ook heeft
hij geëxposeerd in o.a. Hong Kong, Singapore en Zuid-Korea.
De opening wordt verricht door Prof. dr. W.R.
van Gulik op zondag 1 juni 2014 om 15.00 uur.
Open: do t/m zo 13.00 – 17.00 uur
Ring 23, 8308 AL Nagele (Noordoostpolder)
Tel. 0527 65 30 77
www.museumnagele.nll

Tegelexcursie naar Duitsland op 10 Mei.
Wie gaat mee?
Het bestuur is voornemens een eendaagse
reis te organiseren naar enkele interessante
tegellocaties in de omgeving van Keulen.
Hoofddoel van de op 10 mei 2014 geplande
reis zijn de beroemde betegelingen van het
jachtslot Falkenlust en de buitenplaats Augustusburg bij Brühl, gelegen tussen Keulen
en Bonn. Aansluitend zullen we de mozaiekvloeren van de Dom van Keulen gaan
bekijken.
Falkenlust en Augustusburg zijn gebouwd tussen
1725 en 1740 voor de keurvorst Clemens August,
uit het Zuid Duitse adellijke geslacht Wittelsbach.
Beide residenties zijn uitbundig gedecoreerd met
Nederlandse tegels, toegeschreven aan de Rotterdamse werkplaats van Jan Aalmis. In Falkenlust
bevinden zich de prachtige wanden met scenes
die de jacht met valken op reigers verbeelden. De
zalen van Augustusburg zijn van boven tot beneden betegeld in een bedwelmend schone
consequentheid, afgewisseld met prachtige tableaus.
Gids op deze reis zal onze Duitse vriend Willy
Joliet zijn. Hij was nauw bij de restauratie van de
tegels in beide gebouwen betrokken (zie ook het
interview in Tegel 39). Wie iets meer wil lezen
over deze tegels wijzen we op het in 2009 verschenen boek 'Rotterdamse Tegels', waarin Joliet
een hoofdstuk schreef. Ook kunt U terecht op zijn
zeer aanbevolen websites www.tegels-uitrotterdam.com of www.geschichte-der-fliese.de.

Willy zal ons daarna meenemen naar de Keulse Dom,
waar eind negentiende eeuw
door Villeroy & Boch uit
Dresden fascinerende keramische mozaïekvloeren in
zijn aangebracht (zie
www.geschichte-derfliese.de/koelner_dom.html)
Facultatief kan ook het 75 m2
grote romeinse vloermozaïek
rond de god Dionysios worden bezichtigd. Dit uit
de derde eeuw na Chr. stammende prachtvoorbeeld van romaanse kunst in de Germaanse
gewesten bevindt zich in het RomischGermanisches Museum naast de Dom.
Het is de bedoeling rond 08.00 uur ‘s ochtends
vanuit een centraal punt, we denken aan Utrecht,
te vertrekken. Een lunch zal zijn inbegrepen. Vertrek uit Keulen is rond 19.30 uur gepland, zodat
we rond 21.30 uur op de vertrekplek terug zijn.
We schatten dat de kosten rond 60 Euro p.p. zullen bedragen. Al deze gegevens zijn nog onder
voorbehoud; doorgaan van de reis en kosten hangen ook af van het aantal deelnemers.
Geïnteresseerden worden verzocht zich aan te
melden, liefst per mail op
vrienden.tegelmuseum@tiscali.nl.
Of vul het aanmeldingsstrookje in en zend dit
naar het secretariaatsadres:
Bieberglaan 27, 4834 MJ Breda
Strookje: onderaan volgende bladzijde.

Antieke Tegels De Duif
Heino
www.antieketegelsdeduif.net

Piet Borghardt
Tel +31 (0)572 355022
Mob. 06 3050 4723
borghardt@hetnet.nl

KUNST- EN ANTIEKHANDEL V.O.F.
GLAS & CERAMIEK

Vrienden van het Nederlands Tegelmuseum
krijgen op vertoon van de vriendenkaart
10% korting op aankopen in de museumwinkel, met uitzondering van boeken.

Tegel met een
voorstelling van
een vogel.
Veelkleurig.
1625-1650

NIEUWE SPIEGELSTRAAT 55
1017 DD AMSTERDAM
TELEFOON: 020-6264066
TELEFAX: 020-6265893

Spec. tegels en delfts blauw
uit de 17 e en 18 e eeuw
ook: vroeg ijzer,
meten en wegen,
oude schaatsen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ik ben geïnteresseerd in deelname aan de excursie naar Duitsland op 10 mei 2014.
Naam: ……………………………………………………………………..
Adres: ……………………………………………………………………..
Postcode / Plaats: ………………………………………………………….
Secretariaatsadres:
Aantal personen:
Telefoon: …………………………

Bieberglaan 27
4834 MJ Breda

