
 
Star-Goedewaagen, handgedraaid, 

speelgoed-theepot, 1910, coll. J. 

Seyferh 

 
Star-serviesje, ca 1910, coll. 

Openluchtmuseum,  

Goedewaagen-biscuit. M122, J. 

van Breukele, dec. W. van Norden, 

1927, coll. T. Beishuizen 

 
Goedewaagen, servies Lotus, 

M763, B. Nienhuis, 1923-28, coll. 

KMG  

Goedewaagen, servies carduus, 

W. van Norden, M970, na 1928, 

coll. T. Beishuizen 

Goedewaagen, M696, servies 

Marion, J. van Breukelen, 1929, 

coll. KMG 

Goedewaagen, servies Tiara, B. 

Nienhuis, M1069, 1936, coll. Tak 

 
Goedewaagen, servies O. van 

Tussenbroek, dec. Olaf, 1939, coll. 

J. Seyferth 

Goedewaagen’s 
serviezen van voor 1940 

Als prominente producent van 

kleipijpen en handgedraaid ge-

bruiksaardewerk koos Goede-

waagen’s Koninklijke Holland-

se Pijpen- en Aardewerkfabrie-

ken pas na 1918 voor het ma-

ken van gegoten gebruiks- en 

sieraardewerk.  Het eigenlijke 

begin was het aantrekken van 

de op de bedrijfsschool van de 

Plateelbakkerij Zuid-Holland 

opgeleide modelleur Jan van 

Breukelen (1894-1969).         

Kort na 1920 ontwierp Van 

Breukelen het gezellig ronde 

servies 122, dat na de aankoop 

van de Amsterdamse Plateel- 

en Tegelbakkerij De Distel her-

nummerd werd als het 700-

servies. Dit servies werd één 

van de absoluut succesvolste 

Goedewaagen-serviezen. Het 

bleef tot in 1980 in productie 

en het werd met erg veel de-

cors uitgebracht. Na het hand-

gedraaide en Gouds groen 

gedecoreerde serviesgoed van 

de Star-Goedewaagen uit de 

eerste decennia van de 20e 

eeuw, ontwikkelde  Goedewaa-

gen in de jaren 20 en 30 veel 

serviezen. Jan van Breukelen 

nam daarbij het voortouw, 

maar ook van Bert Nienhuis 

werden serviezen uitgebracht.  

Het servies Lotus van 1923 

wordt aan hem toegeschreven. 

In 1937 werd op de Wereldten-

toonstelling van Parijs onder-

scheiden voor zijn servies 

Tiara. MuseumGouda heeft in 

zijn collectie exemplaren van 

de serviezen Norden van Wil-

lem van Norden en servies 

Weiland van Jan Weiland. De 

als vernieuwend betitelde, 

tuitloze theepot van Otto van 

Tussenbroek kreeg in 1939 het 

commercieel geslaagde decor 

Olaf met het driebladige, blau-

we tulpje. Vlak voor de oorlog 

bracht Goedewaagen van Lam-

bertus de Boer uitgebreid ser-

viesgoed uit met model 1175 

en volgende nummers.   


