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zes bordies"
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Toen Didnq vqn Oostende onlangs

verhuisde, moesten 35 dozen met

meer do n gebruikelijke voorzichtig-

heid worden vervoerd. Hqu collec-

tie pqstelkleurig aadewek, stel je

voot! Een joot of tien verzqmelt ze

nu... en ho possie wodt qlleen

mqot grcter.

Het beqor met zes bordle§ lit de uitzet
van m jn oría', veÍtelt D afa a sof ze eÍ
zelf noq verste d van staat 'Zj had ze

a tjd gebru kt, dat betekende natLur jk

we wat Omdat ik ze rnoo vond, heb ik ze

le proík gezet DaaÍna krjg le nog eers
een kopie, le z et een krnnetle. Er dan bei
le aar het verzamelen.

Zo gaat dat En hadden de oudles van nu

toch vroegeÍ maar ge$/elen hoe qewi d het
gewore s€rvres van toer zou zjn Het
paste kleur q l\4aaÍr chts aardewerk van
RegoLrt/Sphirx biina e ke Nederlander

ouder dan 30 kent het De zachte kleLrren

d e elke ser,,ieskaÍ n keuken of pronkka

rneÍ een qloed qafvan onqedwonqen hu

selilke qeze lighe d, begorner vanaí 1950
aan een onstu tbare oprnars rr ra oorlogs
Nedeíand Wat heetl lr de jaren 1960
werd je er bilkans nree doodgegoo d.

'Dat klopt , beaarnt de moedeÍ van Diara,
b I haar dochter op bezoek n het p ttores-
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riiïjijiil

ke DlÍks and op CoeÍee overf akkee Toen

zl rnet haar ouderS n Spilke.isse woonde,
kwan daaÍ rege matig een verteqen\!oor
d ger aan de deur, nret dozen vo van het

Vanaí ha f jarer vrlft q was het pastelk eu-
r g aaÍdeurerk ir vee wirke s a te koop',
zegt D afa. -le kon er ook vooÍ speren, bi
voorbee d bil Royco, Ca fonr a, Oxo

Zwarte Kat A s le zes zege s had d e de

naarn Kwatta vormder, kÍeeg le een .acao
k elrr ge beker rnet d e naam op het oor
Bl een paar roller Bo etje beschu t kÍeeq
je een kop en schotelvan het rnodel Crave
Dora

Van gek tot erger
D ara rnag z ch nm dde s een kenner noe-



ien Al doet ze het naaí een vo tjdbaan
en andere I efhebbeÍilen, ze heeft van het

zoeken raar paste, samer met haar rnar,

een ha f levenswelk qeÍnaakt. ' n het

beg n', zeqt ze, ben je gewoor aar het

sparen le srLífe t wat Íond er verzame t
alles watje ziet. Dan beq rnen le pas de

deta s op Ie va ei DaI het ene randje

var een lchote tle wat

sm, er s Can het andeÍe

bl!,oorbee d, dat b j som-

rn !€ §.roie lles de onder"

la_! ,e.hi oopt en ande
_::er opnaand Íardie
_erbeí Dat hel rondle

vooÍ het kople oP de scho

ie bl de ene soorl qroteÍ

s dan b j de andere. Een

kru etle h er, een randie
jaar Dar besefle pas

hoevee er isl Het gaaÍ

var qek lol erger

D ana ureet het r et, voor

bestaan er geen cornp ete

cata oqr Ze f heeít ze

onder andere houd u

vaí koppen en schotek,

bekers, theepotten, koff e.

potten, theelchtles, kofl e.

f ters, su kerpotjes, nre kkarreties, boter

vLooijes, eieÍdoples, soepkornmer, p atte

borden, d epe borden, aardappelscha en

deksche en, forduepennen, pudd nqvoÍ

men, parafeu souflébakes Pettlour
schaa ties, kanrmenbakjes, een ampetkan,

zoa s hel zogenaarnde Creyhound er
C lron.

ls daarrnee een be-" d qegeven var de

qeschakeerdhe d van de coLectie? Nou

nee Sommige iteírs7ir he enraa

gek eurd, andere s echts gedee te ik over

sonrnr ge open streepies offguurtles. De

ene koffiepot s arq en slank, de andere

kort er Íond. Het ere rne kkanretle s weer

nel een s agie qroter dan hel andere. En

naagt het mei meÍknarner bedÍukte aaÍde

werk bestaan ook de speciale uitgaven, bi

wat hoek ge, í jre w tte oortjes íaat pro

nr rent te pronken in de hu skamer.

Uitbuiting
Hoe vr endelilk Regout aardeweÍk er ook

uit ziet, zo beladei is de h stor e van het

bedrjí Ziin naamqever was Petrus RegoLrt,

de qrote p on er van de Neder andse kera

m sche

ndustrie Hii

zetle in 183 6

zlln ambach-

te llke kr Íal-
en q assljperil

stoornrnach.
nes draa ende

aardewerkfa-

biek Deze

w5t na een

begirper ode

uit te gÍoe en

toi de be ang

rjkste ven

À4aaírlcht.
De oude

Petrus Reqout

was naast

asbakken en lol s ot, als een verwÈirg
naaÍ de etere neÍirq van sphinx, eei p es

Van veel kle rere artike en heeft Diana a e

k eLrren. Dat z jn stardaard groen, geel,

gíls, roze, turquoÈe en doikerder gee dat
Regout maisgee noemde. Later ziln er ru
en dan wat aíwlkende kleLrer toegevoegd

voorbeeld rnet de Eurornast erop, automer

ker ofzelfs de naam van een school

Hoeveel í!ks de verzame ing van Diana

te t? Ze heeft geen dee Hetrnoeler er

du zenden ziln HaaÍ favor ete stukker vor.

rnef een serv es var het modelAida, het

laatste paste dat Roya Sphinx nraakte, n
1969 Een sierliike koff epot en koples met
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nemer order rneer lid ven de Eerste Kamer.

Hilwas een gerespecteerd man Zin goede

naarn s echter vergui§d geraakt door toe.

doen van ziln oudste, evereens Petrut

qeheten, zoon. Deze zette na de dood var
z jn vader samen met zlln longele bloer de

fabr ek vooÍt, maar rem hel met de rcch

ten van z jn arbeiders niet zo rau!v, het

was zelfs 20 erg, dat de aaarn Regout voor

a tjd de weerk ank vertegenwooÍd gt van

de ultbuiting door het qroolkapitaa.

We rcht s hel om d e reder geweest, dat

de productie vanaf 1899 verder qinq order
de naam 5phlrx?
ordeÍtusser, aargespooÍd door het succes

van de Reqouts, waÍer ook andere order.
nemers begonnen rnet de mechan sche

product e van aardewerk, waarorder Louis

Regout, wiens l\4osa nog steedg n vele seÍ-

vleskz+en te vinden E Neia efebreken
warer een ang even berchoÍer, wé de

fabrek die later de deftge naam Socété

Céram que kreeq, nret ir z in oqoeerbÍie
seade eeuw

Sanitair
Op ziln hooqtepLrrt, n het beg n var de

tw ntigst€ €e!rw, was de keram sche

industr e ií í\,laaíÍicht goed vooÍ zo n 70
procent van de totale industriële werkgele-



qenhe c van de íad Daarfa zln vee

bed:llen n prob em€ir gerrakl,l.Jat fa de

Tr,ieede \rJere iaor oq toi eei aanta frse!
reeit qele C De qrootste en meest opme:.
ke lke daarva. r.ras d e,ran Sph lli n€t de

50. été Cér;n cL:e n 1958.

aeilrefde ie r.r rt q;te e€Lrír rtras de aar
daclrt v;n Spi rx €n u in 'u! eparrrer ge e

bo€kle [4aaÍr.hise .eram ek merken en

dater nqen ges.hreven door Ar e Po nq,

Íaan blna a e bocenslenpels en hlrn
dater ngei J tctebre d canschr€\ren

De paÍei,eru arne aai ordeÍsche dt oe E

qeni€ sf nx rne: daaicnder eer kader
\iiear1 Íaat P Reqoli & co, j aaÍr.hl en

de g!eade sfrni b inen t"-ree . rke 5 \iraai

voTTíen een iteressant qeze §.iaple det
cp rnarkten en beJrzer orí e [aar heÉll

draart met een gezorde m r !ar ocedqun.
st ghe d en i-,,artrou\i,en.

i\,lei tomm qen lceile le a s €en soor:
::n e' u eor Di;ne le ire pr e kaar ,,lart
le qLrt e la;r !",'et. As le r,reet ia: zl
ero€ns r;;r oo zoek z jn er jl z et det,roor
een ltoede prts, daf koop le hei !o.r hLn
0fle s ! ! samen eer dea on' het b eier
op inlerret I et o: te drjver zo doen de

e.hte eihebbnrs, denk k lJ;:r Caarnaasi
heb le natlurllk Ce nenrel d e er ge d

rnee,í en verd enen 7l zcrqe,r erro.r dat
de pÍilzen de aatste laren enorn geÍ:gen
zlr. Sorn§ s ca; n e: euk rfeer
Tot ue ke \.ride iefere er v.n hebber ghe d

de hande sgeen kan e den naakie D ana
erke e laren !e eden nee n de,airbeL|s
Èen r.e!,ro.r!,,, u t Arísterd:ra h;d een

.racht ge patlpaste Koples borden,
ifee chier.. no€rn rí;rr cr lorderden
stuks. Ze ,,,/ de e: orí een oi aniere rei€i,
docr onrtiardrghe.er, afsche d \1.n
neanen Nou hoe le riensen daar loen op
rfslormden dat as echi /efs.h' kke,l( Ir
rr'as emand C e nel éér tend ,rJ moklen
teqe:lk vastpaiie Hei \,reid d e 'Íou\,,
meteer tevee Ze r er: ilou maar op, k

ver[oop n ersl k aeqreep haar he emaa
Vcor D ana ep de lraa patl h.e qurÍg
a: Ze had er bescie den b I qeti::r met
haar oplchrjiboeile en ioorde b€g:ip,,,oor
de !ror'-i \a irioo3 hai ze haai haarte e

loonnLrïrner gegelen.,roor ret o€ra ze

z.h no.ht bederken Er ia hco. ze!:
D ana, een prar maarden arer be de ze

cr. Ze E!rde mrl de cc €.1e Ealt een

Dekseltje
fcch s fret zo'n k apoer n;:r hei ron.-
SlÍr r.en net orootïe qeroi fan de \rerua.

me !ar Dai de londst Ver eef en[€ € tro
fee onder het slcf,,,an l;ren kan e den tot
plr€ extase f,ree: L.t zelf D :na heeft iog
een paar ters d e haai er! !e Lrkk:q u oLr.

dei maker. De be anq:.lkste s een qToen

dekse tie i-an de k e ne var arr van :et sll
kerp.it€ vai 1et nrode Amíerdrr. Op e k
pctle -.aï een dekse tle, zelt ïen i,e eens

maer d t dekse tle lkt eenloud g n et:e

D ari:r s ook op zoek naar J e scollen or.
g re e ve:pa[{ n!]en en rea srneraier a;
Enr zln €f n€nsen d e nfarnrt € \i, er u t.
rir sse en 0f €eN§ !,r lei konren klker? 0ok
7l z-n \rre iom Ll [Lrnt ha;r ma en

drana paiie li\i,irnadoo n

n §laat Rola

5ph nx [4ri]ÍÍrcit

beÍeik rg op Ce

laren 19501960

,aren 1960.1970

r ng e€5 je !e[o

pe Een ÍÍeepie
nis en p! ntle!

o€ lk vei5ch.,ren \,an hu shoude lk earde
lrerk naa-saí t, r n l96q h:s..i dë

:echtt verrrljt nrar her beiÍef:erde ilecen

n um PlLrs evervee aren a s Punt e! n

ge'lleerde Splr nr na ru ri ll0laar de
produclie van ierr e5 ire eniaa ie beé nd
ger S ndsd en markt het ledrjf e leen
noq teoeli €n het !,r'e bekende sen tarr

$/er bilfi s 0€ oogí v;n lerzem€ errr \\ii
ienien de goeid€ í:nx en ce b: esende
eelr!/ onceicp de borden u I ie oLrde ocos

onderlusser f-,,e Voor de efhebbers qeeft
het senr es aankfop nqspunten yocr \,ra!
belÍefl de pre. eze Cater ng? la n het

her gevar van de si ir u oider kroortle
beÈkent eeil Íreepie nks gevo gd door
Crle pLrfties 1950 p u! 3 s 195.1 Ee:
streepie rech:s bere[ert b]deze Í€ïpe
1960 De e\reni!e e puntles irkg u ln de

iare: d e l€ daarval af nroei i:erker B, de
si nx nét her kroontle g€ dt het laar :960
al! verrrekp!rr er 1970 a s e nipLrni

lebberig
D aia van Ooetende en d€ andere

Neder aiders met e€n pass e r.or peíe
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