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Kinderserviesjes 
Op zondag 27 november 2005 stelt Ria van der Rijt haar verzameling 
kinderserviesjes tentoon op de verzamelbeurs in Eerde. Hoewel zij toch 
pas zo’n 10 jaar kinderserviesjes verzamelt, en zelfs niet alle kinderser-
viesjes die er zijn, toch heeft zij toch al een behoorlijke verzameling bij 
elkaar. Hoeveel het er zijn wist zij op het moment van ons gesprek niet 
zo te vertellen. Ze schat zelf dat het er zo’n 80 zijn. Ze heeft 3 mooie vi-
trinekasten helemaal vol staan met allerlei serviesjes, alleen de 
mooiste, en dan staan er nog een aantal in dozen op zolder. Natuurlijk 
kan ze ze niet allemaal meenemen naar de verzamelbeurs, maar ze zal 
er zeker voor zorgen dat het een mooie selectie is. 
 
Hoe het begon 
Ria ging al jaren met haar man mee naar beurzen en markten. Ze was 
dan meestal zo uitgekeken. Haar man vond dat ze ook maar wat moest 
gaan verzamelen. Toen ze bij een kennis wat kinderserviesjes in de 
kamer zag staan vond ze die wel erg mooi. Zo mooi dat ze ze zelf ook 
is gaan verzamelen. Hoewel ze een aantal aardewerken kinderservies-
jes heeft, gaat haar voorkeur toch uit naar de porseleinen serviesjes. De 
porseleinen serviesjes zijn vaak veel mooier afgewerkt. Hoe dunner het 
porselein, hoe mooier. Het liefst heeft ze die waar je het licht doorheen 
kunt zien schijnen.  
 
Motiefjes 
Behalve naar de soort materiaal kijkt Ria vooral naar de motiefjes. Haar 
voorkeur gaat uit naar echte kindermotiefjes. Zo heeft ze enkele ser-
viesjes met een motief van spelende kinderen, beertjes en een circus. 
Ze heeft ook een heleboel serviesjes met bloemmotieven en die vindt 
ze op zich ook best leuk, maar haar voorkeur gaat uit naar andere mo-
tiefjes. 
 

De duurste aanschaf 
Eens was ze met haar man een weekendje naar Antwerpen. In een klein antiekzaakje zag 
ze daar een kop met schotel en een melkkannetje van een kinderserviesje. Ria was er direct 
verliefd op, maar de antiekhandelaar vroeg wel erg veel geld voor die paar stukjes. Ze be-
sloot ze niet te kopen, maar de rest van de dag en die nacht bleven haar gedachten bij het 
kopje en kannetje. De volgende dag is ze toch maar terug gegaan naar het winkeltje om ze 
te kopen. Ze heeft er nooit spijt van gehad, want ze vindt het nog steeds het mooiste motief-
je uit haar collectie. Het is een kaboutertje dat op een libelle vliegt. 
 
Oud en nieuw 
Vroeger waren er heel veel porselein en aardewerk fabrieken die kinderserviesjes maakten. 
Een heleboel van die fabrieken zijn in de loop der jaren verdwenen. In Nederland fabriceer-
de o.a. Petrus Regout uit Maastricht ook kinderserviesjes. Voor zover Ria weet is er op het 
ogenblik alleen nog een grote fabrikant van kinderserviesjes in Duitsland, de firma Roehler. 

Zij produceren ook de kinderserviesjes voor Douwe Egberts. Douwe Egberts heeft zelfs nu nog 2 kinderserviesjes in de collectie. 
Een serviesje heeft het motiefje Ollie en Appie, een olifant en een aapje. Het andere serviesje is met motiefjes van Nijntje, dit is ook 
verkrijgbaar met een speciaal koffertje. Ria heeft de serviesjes wel al, maar ze vindt het leuker om op zoek te gaan naar oude ser-
viesjes.  
 
Geschiedenis 
In 1872 werd de porseleinfabriek van Roehler opgericht. In eerste instantie produceerden zij alleen vergulde mokkabekers voor de 
export naar het verre oosten. Toen de export minder werd, kwam de firma op het idee om er een kannetje, een slagroomgieter en 
een suikerpot bij te maken. Uit dit mokkaservies ontstond weinig later het kinderserviesje. Dit was al voor 1890. Na 1945 viel de por-
seleinfabriek onder de Russische bezettingsmacht, maar in 1991 nam de familie Roehler de productie weer over. De grootste schat 
van de fabriek zijn de 3.000 verschillende vormen voor serviesgoed die ze hebben, heel oude, maar ook nieuwe. Ieder stuk servies-
goed wordt zorgvuldig gecontroleerd en gedecoreerd. De handgemaakte producten worden naar ruim 40 landen geëxporteerd.  
 
De kinderserviesjes zijn door de jaren heen ook van samenstelling veranderd. Tegenwoordig zit er bijna nooit meer een suikerpotje 
bij. De meeste kinderserviesjes hebben een schaaltje voor de suikerklontjes. Vaak worden ze ook nog maar uitgevoerd met 2 kopjes 
en schoteltjes. Complete kinderserviesjes bestaan vaak uit 4 kopjes met schoteltjes, 4 gebaksbordjes, een theepot en een roomstel-
letje.  
 
 



 
VERZAMELAAR VAN DE MAAND

 
Onderdelen van een serviesje met oude afbeeldingen van Mickey Mouse. 

 
Ria heeft ook een heleboel serviesjes die niet compleet zijn. Toch is ze heel blij met de stukken die ze wel heeft. Zo kwam haar 
schoonzus eens op een rommelmarkt wat stukjes van een kinderserviesje tegen. Ze kocht ze voor een paar euro ook al waren het 
maar 3 kopjes, 2 bordjes, een theepot zonder deksel en een suikerpot. Een van de kopjes heeft zelfs een gat in de bodem. Toch zal 
Ria dit niet weggooien, want het bleek een heel oud en bijzonder kinderserviesje te zijn. Het is bedrukt met hele oude tekeningetjes 
van Mickey Mouse. Ze blijft gewoon uitkijken naar extra onderdeeltjes.  
 

Ook kocht ze ooit eens op 
een boerencamping een 
theepot en een suikerpotje 
met een mooi motiefje van 
spelende kinderen. Zo heeft 
ze nog een aantal serviesjes 
meer waar 1 of meerdere 
onderdelen aan ontbreken. 
Het is dan zeker zo leuk als 
je bij zo’n serviesje weer een 
stuk erbij krijgt. Van sommi-
ge kinderserviesjes die in 
grote oplage zijn uitgegeven 
zoals het Hema serviesje 
met oranje en rode bloemen 
zijn nog gemakkelijk genoeg 
onderdelen te vinden, maar 
voor andere serviesjes is dit 
heel moeilijk. 
 

Dus als u soms nog een bordje of kopje over heeft van het kinderserviesje waar uw kinderen veel mee gespeeld hebben, gooi het 
dan niet weg. Het liefst hebben wij natuurlijk dat u dan op 27 november ’s morgens naar onze verzamelbeurs in gemeenschapshuis 
‘De Brink’ in Eerde komt en het dan meebrengt om Ria blij mee te maken en meteen ook even een kijkje neemt bij Ria’s leuke ver-
zameling. Eventueel kunt u al voor die tijd contact opnemen met Ria als u meer over haar verzameling wilt weten via e-mail:  
famvanderrijt@hotmail.com. 
 

De agenda voor onze tentoonstellingen maken we meestal 
rond deze tijd voor het hele volgende jaar. Ik heb dan ook 
ruim de tijd om op rommelmarkten rond te kijken naar een 
kleinigheidje voor degene die tentoonstelt. Deze keer ben 
ik daar volgens mij zeer goed in geslaagd. Hoewel het wel 
heel dik porselein is, is het toch een leuk setje. Het bijzon-
dere is dat er bij dit setje een bloemenvaasje zit en het 
heeft een leuk berenmotiefje. Ik ben ervan overtuigd dat ik 
er Ria blij mee kan maken. 
 
De man van Ria is nog bijna iedere verzamelbeurs in Vol-
kel en in Eerde aanwezig met zijn verzameling speldjes. 
 
door Hannie van Duijnhoven 
secretaresse van de afdeling Oost-Brabant 

 


