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Beste lezer, 
 
Nog even volhouden! 
Stapje voor stapje gaan we de goede kant met betrekking tot de pandemie. Ook onze vrijheden, die we zo 
gemist hebben, krijgen we langzaam terug. 
Maar we moeten wel geduld betrachten. Dit geldt ook voor ons als Stadsgidsen. 
De volgende mogelijke versoepeling van maatregelen gaat in op 9 juni a.s. Vanaf dat moment wordt de 
maximale groepsgrootte 4 personen voor buitenactiviteiten. Eind juni wordt dit aantal waarschijnlijk 
verhoogd. 
Daarom hebben wij moeten besluiten om het juni programma niet uit te voeren en evt. later in te halen.  
Wij hopen wel dat we vanaf juli in ieder geval de fiets- en wandeltochten te kunnen uitvoeren.  
Over de koets- en boottochten nemen we nog een beslissing. Zo gauw wij concreet nieuws hebben, laten 
wij u het weten. 
 
Met vriendelijke groeten, 
K. Doodeman – voorzitter Gilde Zoetermeer Stadsgidsen 
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Tegeltableaus 
Samengevoegde tegels met bepaalde voorstellingen, noemt men tegeltableaus. In de zestiende eeuw 
waren ze populair en dat duurde tot ongeveer 1900. Maar ook nu worden ze nog gebruikt om huizen en 
gebouwen te verfraaien. Dat is een van de doelen van tegeltableaus, maar ze maken ze ook nog steeds 
voor reclamedoeleinden en herdenkingen. In veel landen zijn tableaus te vinden waarbij Portugal de kroon 
spant als het om deze kunstuiting gaat. In gebouwen, in straten maar ook op vloeren tref je voorstellingen 
aan. Lissabon heeft een tegeltableaumuseum wat de historische waarde van deze kunst benadrukt. Ook 
Nederland heeft een tegelmuseum en wel in Otterlo. 

Afb. Huize Akkerlust 
 
Tegeltableaus waren en zijn te vinden in 
boerderijen en woonhuizen. Ook vind je 
beschilderde tegels boven deuren en 
ramen. In boerderij Wildrijk aan de 
Zegwaartseweg, die door de huidige 
eigenaar zwaar verwaarloosd is 
aangekocht, zijn ze. De eigenares 
restaureerde de boerderij en schreef een 
boek over de restauratie. Hierin zijn de 
tableaus opgenomen. 
Tijdens de monumentendag van 2016 
werd de in 1866 gebouwde woning van 
oud-burgemeester Augustijn opengesteld 
voor het publiek. Later kwam het aan de 
Vlamingstraat gelegen huis in handen 
van zuivelhandelaar Brinkers die in het 

veld achter het huis, een fabricagehal voor boter liet bouwen. Tijdens de bezichtiging in 2016 werd het oog 
van de bezoekers getroffen door een fraai tegeltableau in de woonkamer, een boerentafereel 
voorstellende. In de keuken in het souterrain waren tegels met een fraaie voorstelling van het 
zuivelambacht. De woning is inmiddels gerestaureerd en weer bewoond.  

Zoetermeer   



Een van de bedrijven die tableaus 
leverden was de firma Rozenburg in Den 
Haag. In het assortiment van de firma 
namen tableaus slechts een 
ondergeschikte plaats in. Een bekend 
plateau is dat van de Sierkan een 
melkleverancier die tot ver in de 
twintigste eeuw winkels had en aan huis 
bezorgde. Boven enkele van de winkels 
tref je nog steeds een tegeltableau aan. 
Maar ook andere winkels hebben 
tableaus met hun firmanaam. Vaak ook 
nog van de producten die ze verkopen. 
De firma Rozenburg beëindigde zijn 
werkzaamheden in 1917. 
Tegeltableaus maken deel uit van de 
schilderkunst. Ze zijn echter minder populair. Toch is het de moeite waard er aandacht aan te besteden.  
 
                                                                                                                              Frans v.d. Leeuw      
         Afbeeldingen overgenomen van de website: De Stichting Haags Industrieel Erfgoed (https://shie.nl) 

 
De Sierkan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bekijk het filmpje over de tegeltableaus: 
https://www.youtube.com/watch?v=vRRcbX9pkp0 (5.29 min.) 
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Krantennieuws uit het verleden  
 

Vaderland 29 november 1930 
 

ROOMBOTER DE N.V. Zeelandia FABRIEKEN 

VAN MELKPRODUCTEN te Zegwaard noteeren 

vanaf heden tot en met Zaterdag 6 December v. haar 

PRIMA VERSCHE ROOMBOTER f 1.55 Vol kilo, 

franco thuis bezorgd bij minstens 2 Kilo. BESTELT 

NOG HEDEN. TELEFOON DEN HAAG 38404; 

ZOETERMEER 
 

 

 

 

 

Algemeen Handelsblad 9 december 1953 
 

N.V. Citosa bestaat 25 jaar 

(Van onze correspondent) Zoetermeer, 9 December De 

autobusdienstonderneming Citosa N. V. te Boskoop 

heeft gisteren haar 25-jarige bestaan gevierd met een 

receptie te Zoetermeer, waar honderden zakenrelaties 

de directeur van het jubilerende bedrijf hun 

gelukwensen hebben aangeboden. Dat feest werd in 

Zoetermeer gehouden, omdat daar de wieg van het 

bedrijf heeft gestaan. In 1928 nam de directeur van de 

Citosa, de heer Jelle Kok. die derhalve gisteren mee 

jubileerde autobusdienst Zoetermeer—Den Haag over.
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