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Keramisch Museum 

Goedewaagen 

Editie HAL-gouaches van 

Sander Alblas 

Vanaf 1960 tot heden ontwierpen 

de Goedewaagen-vormgevers Piet 

de Jong (tot 1992), Auke Beikes 

(tot 1997), Sander Alblas en Marij-

ke Koster de meest uiteenlopende 

keramische objecten als scheeps-

memorabilia voor de Holland Ame-

rica Line. Deze van oorsprong Ne-

derlandse rederij, gesticht in 1873 

als Nederlandsch-Amerikaansche 

Stoomvaart-Maatschappij (NASM) 

bestelde vanaf het vroegste begin 

aardewerk bij Nederlandse fabrie-

ken zowel gebruiksgoed als sier-

aardewerk. Veel ook als relatiege-

schenk voor haar reizigers. Een 

uniek loyalty-programma met 

eenmalige collector’s items. Vanaf 
1997 tot heden verwerkte Sander 

Alblas tal van motieven uit de 

maritieme geschiedenis van NASM 

en HAL. Dat veel van de ontwer-

pen in het Delfts Blauw uitgevoerd 

zijn, is op verzoek van de HAL zelf. 

De nu in Seattle gevestigde cruise-

maatschappij geeft haar loyalty-

programma zo een typisch Hol-

landse uitstraling mee.                               

Het Keramisch Museum Goede-

waagen werkt aan een publicatie 

over de voor de HAL gemaakte 

keramiek. Mede om dit boek te 

kunnen financieren maakte Sander 

Alblas een museum-editie van 

acht verschillende gouaches, ge-

baseerd op in de jaren 80 en 90 

uitgebrachte wandborden. Bij deze 

multiple edities die elk in een ma-

ximale oplage van 25 exemplaren 

zullen verschijnen, maakte de aan 

de Groninger Academie Minerva  

opgeleide vormgever deels ge-

bruik van de zeefdruktechniek. De 

in eerste instantie met de hand ge-

tekende en daarna fotografisch 

overgezette lijntekening bracht hij 

via screendruk over op papier om 

deze lijntekeningen vervolgens 

met gouacheverf elk afzonderlijk 

in te schilderen. Geen van de 

multiples is daardoor helemaal 

gelijk aan de andere. Een gouache 

kost € 99.  

 

 


