
Pendule, h. 48 cm 

Jardinière of schuitje, h. 21 cm 

Amfoor, h. 34 cm 

 Vaas, h. 32,8 cm 

 Vaas, h. 35,3 cm 

 
Vaas, h. 35,3 cm 

Zeshoekige vaas, h. 26,5 cm 

Bakje met muizendecor, h. 7,7 cm 

 

 

 

Keramisch Museum 

Goedewaagen 

Vitrine K - Faïence van de 

Holland-Utrecht, 1893-1906 

Dankzij een kapitale schenking van 

maar liefst 21 objecten van de 

Holland-Utrecht door M. Schoon-

broodt uit Heel kan het Keramisch 

Museum Goedewaagen een bijzon-

der hoofdstuk over de Nederlandse 

Art Nouveau verder gaan uitlich-

ten.  

Van 1896 tot 1906 bracht de 

Utrechtse Faïencefabriek 'Holland' 

van Jan Willem Mijnlieff (1862-

1940) een voor toen hoogwaardige 

kwaliteit sieraardewerk uit, die 

inhaakte op wat vanuit Engeland, 

België en Frankrijk als nieuwe 

kunst ook naar Nederland 

overwaaide. Mijnlieffs fabriek 

produceerde een qua model soms 

neo-barok ogende vormgeving. De 

stijl doet aan de eerder bij Rozen-

burg ontwikkelde, floraal gede-

coreerde faïence denken, maar is 

veelal lichter van kleur. Opmerke-

lijk is verder de technisch hoge 

kwaliteit. Mijnlieff wist vakmensen 

om zich heen te verzamelen. Lang 

duurde het succes niet, want in 

1905 ging de plateelbakkerij failliet 

om een jaar later een herstart puur 

als tegelfabriek te maken. De 

locatie bleef dezelfde: in Utrecht-

Zuid, daar waar eens de steen- en 

tegelfabriek Rotsenburg stond en 

veel later de fameuze Pastoe-

meubels gemaakt werden.  De 

schenking wordt gecombineerd 

met bruiklenen aan sieraardewerk 

van Claudius Branolte en aan tegels 

van Bert-Jan Baas, Jan Baas en de 

collective Meentwijck.  Aan de 

museumbalie is te koop de bijzon-

der mooie monografie van Waan-

ders ‘De Collectie Holland’ uit 2006 
van M. Heslenfeld voor € 17,50. 

 

 



Vaasje, h. 14,7 cm 

Kandelaar, M514, h. 20,7 cm 

Cachepot, h. 9,2 cm 

Laagbuikige vaas, h. 9,2 cm 

Bakje, M251, h. 7,7 cm  

Bakje, M251, Mijnlieff-merk 

Bakje, h. 8,8 cm 

Lage vaas, h. 10,1 cm 

Laagbuikige vaas, h. 7,9 cm   

Hoog bakje, M255, h. 10,7 cm 

Stervormige asbak, h. 2,4 cm 

 
Deurbeslag, l. 33,2 cm (één van 

twee) 

Deurbeslag, l. 33,5 cm  


