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Otterlo, 28 augustus 2009 

 

Beste Vriendin / Vriend,  
 

Het is ons een groot genoegen u uit te nodigen voor de Jaardag 2009,  

welke dit jaar gehouden zal worden op zaterdag 26 september 2009  
in zaal ‘Four Reasons’, Lange Mare 43, 2312 GP Leiden (071-5131626).  

Het gebouw bevindt zich recht tegenover de Marekerk.(de bekende 

koepelkerk) 

 

Plattegrond (z.o.z).   Dagtelefoon 06-21871144 

 

Programma   
09.30 uur Ontvangst met koffie/thee. Gelegenheid om lunchbonnen te kopen 

 

10.30 uur Openingswoord van de voorzitter  

 
10.40 uur  Woord van de directeur Nederlands Tegelmuseum, de heer Martin van Meurs                                                                        

 

10.50 uur Mw. Drs. Ingrid Moerman, oud conservator De Lakenhal, Leiden:  
De majolica- en tegelproductie in en rond Leiden.  

  

11.30 uur Mw. Babs Haenen, keramisch kunstenaar te Amsterdam: Klei verleidt! 
 

12.00 uur Mededelingen en overdracht voorzittershamer  

 

12.15 uur Reacties uit de zaal  
  

12.30 uur Afsluiting ochtendsessie  

 
12.30 uur Lunch op eigen kosten  

  

14.00 uur Mw. Drs. Ingrid de Jager en mw. Drs. Nora Schadee zullen aan de hand van hun 
recentelijk verschenen boek de 18

e
-eeuwse Rotterdamse tegelproductie belichten.  

  

14.30 uur ‘Vriend, van vind je van mijn tegel’? Tegelspreekuur, uw eigen meegebrachte tegels 

worden op de wand geprojecteerd en door een deskundige zaal besproken o.l.v. Klaas 
Regts.  

 

15.00 uur Afsluiting Jaardag met een bezoek aan: 
 - De betegelde keuken van de familie van der End, Nieuwe Mare 19, Leiden 

 - Aan de overzijde, aan de Korte Mare is een oorspronkelijke betegeling te zien in een 

winkelpand, dat momenteel te koop staat. Dus hier door het etalageraam loeren!  

 - Stedelijk Museum De Lakenhal, Oude Singel 28, 2312 RA Leiden (071-5165360). 
Entree op eigen kosten. Denk aan de museumjaarkaart! Hier de prachtige tegelzaal met 

o.m. de collectie de Goederen en de zaal met 20
e
-eeuwse toegepaste kunst, waaronder 

het beroemde glas-in-lood raam van Bart van der Leck. 
 

Tot 17.00 uur Napraten in het voorportaal van Museum De Lakenhal.    



 

 

Mw. drs. Ingrid Moerman was conservator van de historische afdeling van museum de Lakenhal en had 

in die hoedanigheid o.a. het tin en de tegels onder haar hoede. Door haar toedoen heeft de beroemde 
tegelverzameling ‘de Goederen’ onderdak gevonden in de Lakenhal. 

 

Mw. Babs Haenen studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie, richting Visual Art. Sinds 1986 heeft zij 
een eigen atelier in Amsterdam. Vanaf 1992 is zij ook docent aan de Gerrit Rietveld Academie.  

Het keramisch werk van Babs Haenen is vaak getypeerd als expressief en expressionistisch.  

Naast haar ontwerp van de WAd-tegel (uitvoering door Tichelaar in Makkum) voor de sociale 
woningbouw van woningcorporatie Ymere (1997) in Amsterdam en Almere, ontwikkelt Babs Haenen 

diverse keramische reliëftegels, die toegepast worden in de architectuur. Babs Haenen is een 

internationaal zeer succesvolle en invloedrijke kunstenaar.  
 

 

 
Parkeren  

Dit is mogelijk aan de Langegracht (parkeergarage) of op het parkeerterrein bij molen ‘De Valk’ aan de 

Molenwerf. Let op: maximum parkeertijd 4 uur. 
 

Aangezien alles op loopafstand is en ook het NS station Leiden hieronder valt, is het sterk aan te raden 

met het openbaar vervoer te komen. 
 

Kofferbakken. 

Dit kan op het parkeerterrein bij molen ‘De Valk’. Men dient dan wel vroeg aanwezig te zijn om een 

aantal parkeerplekken als cluster te reserveren. (mededeling Jan Meijers).  
Houd er rekening mee dat zaterdag ook in Leiden een drukke winkeldag is.  
 

 

 

 

 


