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Tegelkunst van de 

Plateelbakkerij Zenith,        

1934-1942 

8 juli tot 2 oktober 

In de denkbaar slechtste om-

standigheden voor de omzet 

van een Goudse plateelfabriek 

– handgeschilderd plateel was 

immers luxe - kwam de Pla-

teelbakkerij Zenith in 1934, het 

crisisjaar bij uitstek, met een 

nieuw marktconcept. Voor het 

eigen netwerk van honderden 

sigarenwinkels in heel Neder-

land liet directeur Aart van der 

Want, zelf het prototype van 

een buitengewoon goed ver-

tegenwoordiger, vuistgrote 

tegels maken met daarop een 

raak geschilderde afbeelding 

van een plaatselijk monument. 

Deze eerst in sepia en later in 

Delfts Blauw geschilderde 

markante, historische conter-

feitsels werden aan de achter-

zijde van een met tape vastge-

zet haakje voorzien. De meeste 

tegels meten 7,5 bij 15 cm. 

Tegelverzamelaar Bert Schra-

ge maakte inmiddels een in-

ventarislijst op van meer dan 

400 tegels. Al bij al een topo-

grafische atlas van Nederland 

met soms ook voor goed ver-

dwenen monumenten. Direct 

na het bombardement op Rot-

terdam van 14 mei en dat op 

Middelburg van 17 mei 1940 

zette Aart van der Want zijn 

schilders bijvoorbeeld aan het 

werk. Aan deze kwalitatief 

hoogwaardige werkverschaf-

fing in de crisistijd en eerste 

oorlogsjaren werd museaal 

nooit eerder aandacht besteed. 

De enige publicatie van belang 

was die in ‘Nederlandse tegels, 

1900-2000’ van Jan Pluis uit 

2008. Vanuit het perspectief 

van de tegelkunst is ook heel 

interessant dat de Zenith  voor 

haar tegels uitgebreid in Delfts 

Blauw ging experimenteren.     


