
de kleine K

nummer 59 november 2019

KDe kleine66
De K is weer in de maand. De K van Klei, van
Keramiek, van Kunst. Maar ook van Kĳken,
Koesteren, Creatief en Knowhow. Kĳk & lees

in de kleine K wat er met Klei Kan.



de kleine K

nummer 66 juni 2020



de kleine K
Bĳzonder, hoe in lastige omstandigheden hulp komt
uit onverwachte hoek. Deze keer toch een film: bĳ de
voorbereiding van het stap-voor-stap artikel boden
Line Dutoit Choffet en haar man Christophe Dutoit, die
fotograaf is, aan om ook een film te maken. Dat heb ik
natuurlĳk in dank aanvaard.

Tentoonstellingen gaan in Nederland op 1 juni vanaf
12 uur (deels) weer open, in België is dat al het geval
sinds 18 mei, vandaar dat KleiPers weer een beetje
actueler is. Toch is het verstandig voorafgaand aan
een bezoek even te checken.

Dit is een extra dik nummer geworden, want in de
rubriekWat & Hoe laten we docenten en instellingen in
Hoe los jĳ het op? aan het woord, die hun lessen in
deze moeilĳke omstandigheden weer gaan opstarten.
Wat hebben ze gedaan om veilig les te kunnen
geven? Vĳftien pagina’s waardevolle informatie.

Bĳ Inspiratiemomenten vindt u een tweede virtuele
keramiekmarkt. Deze keer is dat Haacht. Bezoek de
deelnemers door op het plaatje te klikken en koop wat
van uw gading is!

Nog steeds verliezen kunstenaars omzet, ontvangen
markten en musea geen bezoekers en missen galeries
provisie. Daar kunnen we ook nu wat aan doen: U kunt
via galeries werken kopen (in optie nemen) of vriend/
donateur van een museum worden. Help ze zakelĳk te
overleven!

Mels Boom

Op de vorige pagina: Nathalie Doyen, Evision 3 uit de serie Verstilde tĳd, 2018, gekleurd steengoed bewerkt met
naaldenprikken, foto: Gilman
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Keramiekmarkt Haacht

Jet Twijnstra
Het is wat het is

Anna Dorothea Klug
Mensen doen aan dieren denken

Nathalie Doyen

Hoe los jij het op?
Docenten en instellingen
vertellen hoe zĳ weer veilig hun
lessen opstarten

Olga Simonov
Loes & Reinier International
Ceramics
Fransen en De Block
Galerie del Campo

Urnen

Line Dutoit Choffet
Laat zien hoe zĳ een lithofanie
uit porselein maakt; met een
speciaal gemaakte film
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Boekbespreking

https://inspiratie.ceramic.nl/Structuur/vrienden.html


de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 66 | juni 2020 | 5

Inspiratie
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https://www.nathaliedoyen.be
https://www.nathaliedoyen.be
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Stille ademhalingen
Zo werkte zĳ lange tĳd maar het voldeed niet
aan wat zĳ wilde bereiken, het was te statisch.
Tĳdens haar worstelingen kreeg zĳ op een dag
een ingeving en ging de verse kleiringen
‘ontrollen’. Nieuwe vormen ontstonden, een
stapeling van fragmenten. Dat moment was
bepalend voor een nieuwe artistieke weg die
zou leiden tot grote installaties.

STAPPEN / RUIMTE
Ruimte en licht plagen mijn geest. In mijn
grote werkplaats, een voormalig agrarisch
gebouw, ontwierp ik �en keramische
installa�es van drie tot �en passen lang die
ik regelma�g tentoonstel. De generieke �tel
van deze set is Silent Breathing. S�lle
ademhalingen.

Op de vorige pagina: Evision 1 uit de serie Verstilde tĳd, 2019, steengoed bewerkt met speldenprikken,
34 x 27 x 25 cm ▲ Un marteau au fond du garage uit de serie Verstilde tĳd, 2016, wit porselein gekleurd met

oxiden, gestookt op 1200 ºC, 22 x 22 x 12 cm, foto: Nathalie Doyen

Verstilde tĳd
Een nieuwe fase brak ongeveer twaalf jaar gele-
den aan toen Doyen van de grote en ruimtelĳke
projecten overging naar kleine vormen van hand-
palmformaat, geïnspireerd door objecten in de
natuur of archeologie. Zĳ vormt de aarde in haar
handen en voelt en zoekt: bol, hol, uitgerekt of
plat gedrukt. Vervolgens brengt zĳ structuren
aan, vergelĳkbaar met mossen of korsten die
groeien in de natuur. Tussen de vingers vormt ze
minikogeltjes die zĳ op de basisvormen aan-
brengt.
Een nieuw sleutelmoment ontstond toen Doyen
in een stukje klei met spelden inkepingen maakte
om de dikte van het materiaal te accentueren.
Vanaf dat moment ging zĳ de oppervlakken met
speldenprikken bewerken, waardoor een fijnma-
zige ‘huid’ ontstaat. Met de toevoeging van
engobe of metaaloxide krĳgen de kleine sculp-

https://www.nathaliedoyen.be
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Op de vorige pagina: Evision 4 uit de serie Verstilde tĳd, 2019, gekleurd steengoed bewerkt met speldenprikken,
20 x 20 x 18 cm ▲ Evision 5 uit de serie Verstilde tĳd, 2020, rood steengoed bewerkt met speldenprikken,

handpalmformaat. Op de volgende pagina: Undertow-Ceramic Event VII uit de serie Stille ademhalingen, 2015,
steengoed, 5,5 x 4 m, foto: Laurence van Nieuwenhoven

turen levendige minerale kleuren. Langzaam,
ritmisch, meditatief, mysterieus, ontstaan zo de
objecten.

HANDEN / TIJD
De afgelopen jaren heb ik (zonder me af te
keren van de installa�es) sculpturale kera-
miek gemodelleerd, waarvan de afme�ngen
geconcentreerd zijn in de ruimte tussen mijn
handen. Deze serie heet Time Felted.
Vers�lde �jd.

De grote inspiratiebronnen van Doyen zĳn en
blĳven de natuur, de archeologie, patronen in
landschappen en kleine oppervlakken.

Groeiproces
Of haar werk nu volumineus is of kleinschalig,
het is altĳd een weerslag van een proces dat
begint en eindigt met de vier elementen: aarde,
water, lucht en vuur. De sculpturen ontstaan
organisch, alsof zĳ groeien en ontwikkelen. Er is
geen vooropgezet plan.
Hoe verschillend ook de werken van Nathalie
Doyen kunnen zĳn, het groeiproces komt over-
een. De impact van een object in de ruimte kan
enorm zĳn, of juist minimaal, maar het begint bĳ
een innerlĳke beleving, een voorstelling van
patronen, ritmes en structuren. Zĳ registreert
haar observaties, tekens op papier, langdurig,
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zonder na te denken, bĳna organisch. Daarna
kiest Doyen een materiaal dat de drager wordt
van het idee. Meestal klei, maar het kan ook
papier zĳn, een boomschors of sneeuw.
Voordat Doyen begint met haar handen in de klei,
stelt zĳ zich de kleuren voor, haar oog valt op
bepaalde tinten. Zo komt zĳ tot een palet van
ideeën voor het mengen van aarde met oxiden of
pigmenten. Tot nu toe bakte zĳ in een elektrische
oven op 1200 ºC. Maar tegenwoordig gaat haar
belangstelling ook uit naar de houtoven.

Elke keramist voelt de spanning van het moment
dat de oven opengaat. Ook een tegenvaller kan
leiden tot een nieuw begin. Zoals een barst na
het bakken het idee bracht om inkepingen te
accentueren. Dat leidde tot een nieuwe weg,
een nieuwe beeldtaal. Zo groeit het oeuvre van
Doyen helemaal vanuit haar eigen wereld.

Dialoog
Deze bescheiden kunstenaar exposeert over de
hele wereld en heeft veel prĳzen gekregen. Haar
werk start als een monoloog, een innerlĳke ver-
dieping. In de buitenwereld gaan de sculpturen
een dialoog aan met de beschouwers. Nathalie
Doyen geeft ons met haar kunst een moment van
ontsnapping aan de hectische wereld.

Elisabeth Eyl

https://www.nathaliedoyen.be
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JUBILEUM
De kleine K bestaat 5 jaar!
Op 26 december 2014 zag de eerste kleine K het licht. Daar
waren toen al een paar maanden voorbereiding aan vooraf-
gegaan. De eerste 121 abonnees hadden zich al aangemeld
en zĳ konden in het eerste nummer van 11 pagina’s drie inter-
views met interessante keramisten lezen, inspiratie opdoen op
de Momenten-pagina en over 3D en glazuren lezen.

Inmiddels is het magazine volwassen geworden – met bĳna
7.000 abonnees het grootste in het Nederlandse taalgebied –
met interviews, stap-voor-stap artikelen en bĳna elke maand
een film. Met verhalen over en aankondigingen van actuele
tentoonstellingen, markten en andere evenementen.

In de rubriek Inspiratie werden 240 interviews
en bĳ Knowhow 57 stap-voor-stap artikelen
gepubliceerd. Op YouTube staan inmiddels
meer dan 40 door de kleine K gemaakte films.
Voor verschillende startende professionals is
het magazine een springplank geweest naar
een carrière in de keramische kunstscene.
Voor gevestigde keramisten kan het magazine
een blik over de schutting naar andere kera-
mische technieken bieden.

Naast het digitale magazine is in juli 2016 het
eerste boek gepubliceerd: de grote K. Met
inspiratie en knowhow, voor amateurs en
professionals. Ook dit boek blĳkt aan een
behoefte te voldoen en oogst veel waardering.
Eind 2017 kwam deel twee uit.

Geen jubileum zonder speciale activiteiten!
Ter gelegenheid van het jubileum is deel drie
van de grote K gepubliceerd. U kunt het
bestellen in onze webwinkel.

Op 31 januari jl. is de speciale tentoonstelling Klei
met een grote K geopend in Keramiekcentrum
Tiendschuur in Tegelen. De expositie toont het
werk van een selectie van kunstenaars die in de
afgelopen vĳf jaar in de kleine K aan bod kwamen.
Gelukkig is de tentoonstelling – na een onderbre-
king van ruim 2 maanden – vanaf 1 juni weer
open en nog tot en met 20 september te bezoe-
ken!

De expositieruimte van de Tiendschuur ►

Wegens corona tĳdelĳk gesloten,
maar per 1 juni weer open! Kĳk op
de website van de Tiendschuur

voor openingstĳden en
bezoekrichtlĳnen.

https://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/dekleinek/
https://tiendschuur.net


Anna Dorothea Klug
Mensen doen aan dieren denken
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De levensgrote figuren van Anna Dorothea Klug (Doro) zien er
kwetsbaar uit. Niet gladjes afgewerkt, maar ruw en spontaan. Daardoor
levensecht. Niet letterlĳk, maar wel naar je gevoel. Alsof ze zo uit een
verhaal zĳn weggelopen. Of erin gebleven: de installatie, waarbĳ

figuren, tekeningen, sokkels, gordĳnstof en Japans papier samen het
verhaal verbeelden.

Anna Dorothea Klug (Duitsland, 1984) schept
eigen werelden. Ze boetseert figuren en maakt
tekeningen. Samen stelt ze die op als installatie:
de figuren staan voor een getekende
achtergrond. In die fantasiewerelden gaat het
over gevoelens en stemmingen, over verlangen
en veiligheid. Ze zĳn rationeel niet helemaal te
begrĳpen, maar de sfeer en het mysterie zĳn
invoelbaar.

Gevoel
De tekeningen en figuren horen bĳ elkaar. Vanaf
het eerste begin. ‘Ik start altĳd met tekenen en
met een ruw idee over een groep figuren of een
installatie. Uit de wezens die bĳ het tekenen

opduiken, kies ik degenen die ik spannend vind
en werk ze daarna in klei uit. Omdat ik ze echt wil
laten leven, stel ik me voor hoe ze er uit zouden
zien als ik ze in het echt tegen zou komen. Dat
gaat helemaal op gevoel, maar toch weet ik pre-
cies wat ik doen moet om mĳn herinneringen en
gevoelens uit te drukken.’
Doro boetseert met rode, laagbakkende klei. Ze
bouwt het werk met de hand op, met rolletjes.
Zodra het werk leerhard is, brengt ze een laag
witte sinterengobe aan en stookt, na droging,
biscuit op 960 ºC. Ten slotte beschildert ze de
stukken met onderglazuur en stookt nog een
paar keer op 1060 ºC. Voor de laatste stook wast
ze het werk met koperoxide in, om de vorm

Op de vorige pagina: Natürliche Gestalten, 2018, h 40 cm
▼Weihnachtszirkus, 2018, h 40-45 cm

Foto’s bĳ dit artikel, voor zover niet anders aangegeven: Jakob Adolphi
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https://annadorotheaklug.jimdofree.com
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Op de vorige pagina: Bis zum Hals im gelben Pulli, 2018, h 65 cm (zonder sokkel)
▼ Prinzessin Oda und die Anderen, 2015, h 90-120 cm, foto: Anna Dorothea Klug

diepte te geven. Ze heeft haar eigen, persoonlĳke
(onder)glazuurpalet. ‘Daarmee blĳf ik als het
ware dicht bĳ het karakter van mĳn figuren. Dit
palet is beslist ook een inspiratiebron voor nieuw
werk en ik vind telkens weer mooie combinaties.
Tegelĳkertĳd is het ook een zekere basis, waar ik
altĳd op kan rekenen.’

Keerpunt
Na de middelbare school ging Doro naar de Freie
Kunstakademie Nürtingen, net onder Stuttgart.
‘Als kind was ik dol op tekenen, schilderen en
knutselen. Dus dat was logisch, maar het was
wel een keuze die thuis – ondanks de interesse
in kunst bĳ het gezin – niet helemaal goed viel:
kies liever een zekerder beroep. Maar, koppig als
ik ben, heb ik het toch doorgezet. Gelukkig maar.’

Op de academie had ze eerst les in verhalende
vormgeving en later in keramiek (containers).
‘Eerlĳk gezegd had ik nooit verwacht dat ik het
fijn zou vinden om met klei te werken. Al die
moddertroep… Maar toen ik voor het eerst in de
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keramiekwerkplaats kwam, was ik enthousiast
over de rust, de concentratie, de regelmaat, de
mooie glazuren en de chemische processen.
Toen realiseerde ik me dat dit precies was wat ik
nodig had. Alleen tekenen was niet meer ge-
noeg.’
Na deze opleiding wilde ze beslist nog naar de
gerenommeerde opleiding in Halle: de Burg
Giebichenstein Kunsthochschule, waar ze in
2014 afstudeerde. In de tussentĳd bracht ze in
de VS een semester door aan de keramiek-
afdeling van de School of Arts / Ohio University in
Athens, waar ze les kreeg van Brad Schwieger
en Tom Bartel. Daar begon Doro eigenlĳk pas
met boetseren. ‘Ik liet er wat van mĳn werk zien
en de professor vroeg wat ik zou willen gaan
doen. Mĳn antwoord van toen is nog steeds
helemaal waar: ik wil graag dat de figuren uit mĳn
tekeningen echt en levensgroot worden. Sinds-
dien is dat wat ik probeer te bereiken. Het mo-
ment dat ik me dat realiseerde, was een keerpunt
in mĳn ontwikkeling.’

https://www.ohio.edu/fine-arts/schwiege
https://tombartel.net
https://annadorotheaklug.jimdofree.com
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Platteland
Kort geleden zĳn Doro en haar man, die ook
kunstenaar is, van de stad naar het platteland
verhuisd. ‘Dat was vorig jaar. Best een grote
verandering: ik was aan de stad gewend, met zĳn
vele indrukken en de inspiratie voor mĳn werk.
Nu zitten we op een compleet nieuwe plek en in
voor ons onbekende omstandigheden. En natuur-

lĳk nieuwe inspiratie! Ik kĳk uit naar de figuren
die gaan opduiken. Dat zal hier in de Allgäu, op
het platteland dicht bĳ de Alpen, best gaan luk-
ken. Laatst zag ik nog een carnavalsoptocht:
met maskers en met bont afgezette kostuums.
Geweldig, deels bizar en amateuristisch, maar
ik heb een zwak voor folklore.’
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Op de vorige pagina: Nachts wenn wir tanzen, 2013, h 95 cm, foto: Anna Dorothea Klug
▼ Komische Typen II, 2019, h 50-60 cm, foto: Wolf Kunze

Op de volgende pagina: ▲ Boten von der Welt dahinter, 2017, h 60-75 cm ▼The Grotesque Body, 2018, h 55-100 cm

https://annadorotheaklug.jimdofree.com
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Jet Twĳnstra
Het is wat het is
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was bovendien een onzeker bestaan. Vandaar
dat ik naar de pabo ging; dan had ik in ieder ge-
val een beroep. Toen ik mĳn opleiding had afge-
rond, was er weinig werk. Ik kán verder studeren,
dacht ik, laat ik de kunstacademie proberen.
Daar moest je na twee basisjaren je specialisatie
kiezen. Ik twĳfelde tussen grafiek en keramiek.’

Fĳn met de handen
Waarom koos ze voor keramiek? ‘Toen we gin-
gen kleien, vond ik dat meteen leuk. Het directe
contact met het materiaal, dat voelt gewoon fijn.

Haar eerste kennismaking met klei? Jet Twĳnstra
(Sneek, 1957) herinnert het zich als de dag van
gisteren: ‘Op de kleuterschool mochten we soms
met klei aan de gang. Maar na afloop werd er
weer een kubus van gemaakt; een gat erin en
dan, hups, ging het weer in de emmer.’

Keramiek
‘Ik heb het altĳd leuk gevonden om creatief bezig
te zĳn. Op de middelbare school tekende ik veel.
Het had wel altĳd m'n interesse, maar het was
niet zo dat ik dacht: Ik ga kunstenaar worden. Dat

Via haar werk deelt Jet Twĳnstra haar verwondering over de schoonheid
van vormen en hun schaduwen. Ze kiest voor witbakkende klei, past
vrĳwel nooit glazuur toe en weigert doelbewust haar werk een titel te
geven, allemaal om te zorgen dat de toeschouwer haar objecten zo

onbevangen mogelĳk zal bekĳken.
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Op de vorige pagina: Zonder titel, 2017, handgevormd steengoed, 46 x 38 x 25 cm
▼ Zonder titel, 2018, handgevormd steengoed, 45 x 52 x 8 cm

Foto’s bĳ dit artikel: Jet Twĳnstra

https://jettwijnstra-keramiek.nl
https://jettwijnstra-keramiek.nl
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Op de vorige pagina: Zonder titel, 2019, handgevormd steengoed, 59 x 30 x 12 cm
▲ Zonder titel, 2017, handgevormd steengoed, 45 x 27 x 25 cm

dan laat ik het ronddraaien. Soms zit er een
mooie beweging in, zoals bĳ een ronddraaiende
schroef die naar beneden of naar boven lĳkt te
lopen. Als er zo'n draai in zit, dat vind ik het
allerleukste.’

Voelen
‘Als ik een werk maak, ben ik natuurlĳk constant
aan het kĳken en aan het voelen met mĳn han-
den en mĳn duim: zit de vorm er goed in, is die
kromming mooi strak? Ik kan me voorstellen dat
een toeschouwer dat ook graag wil. Ooit heb ik
eens in een instelling voor slechtziende en blinde
mensen geëxposeerd. Die konden het werk al-
leen “zien” door het te voelen. Ik denk dan: Zo
kun je er dus ook naar kĳken: met je handen. Dat
houd ik daarom steeds in mĳn achterhoofd.’

Zonder opsmuk
‘Ik maak mĳn werk met grove chamotte met
steentjes die tot 2 mm dik zĳn. De huid maak ik
eerst glad om te zien of de vorm strak is. Dan
pas ga ik het opruwen; met een schraapstaaltje
schraap ik die steentjes te voorschĳn. Ik bak mĳn
werk hoog, waardoor het een crème-achtige
kleur krĳgt en mooi dichtsintert. Dat vind ik

Als je tekent heb je een potlood in de hand en als
je litho’s gaat maken of gaat etsen, dan is dat
allemaal heel indirect. Maar klei geef je recht-
streeks vorm met je handen. Het is: hup, wat je
maakt is het. Dat sprak me heel erg aan.’

Kĳken
‘Op de academie kregen we opdrachten: je
moest om je heen kĳken. Ik ging structuren en
patronen fotograferen, stapels hout bĳ de haard,
van alles eigenlĳk. Daardoor leer je op een
bepaalde manier te kĳken: Wat is een mooie
vorm? Ik raakte in de ban van onbewoonbaar
verklaarde woningen. Dat vond ik mooi, die
bouwvallige huizen, dat oude, dat verweerde.
Vervolgens was de uitdaging hoe ik dat kon
omzetten, hoe ik daar in klei een interessant
object van kon maken; iets wat van alle kanten
interessant is.’

Veelvormigheid
‘Mĳn werk gaat over vormen en schaduwen. Ik
geniet van de ruimtelĳkheid: dat je om het object
heen loopt en ziet hoe de vorm en de schaduw-
val veranderen, ziet hoe het licht er anders op
valt. Vaak zet ik mĳn werk op een draaischĳf en
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Op de vorige pagina: Zonder titel, 2017, handgevormd steengoed, 50 x 26 x 48 cm
▲ Zonder titel, 2017, handgevormd steengoed, Ø 12, 15, 20 cm

Op de volgende pagina: Zonder titel, 2016, handgevormd steengoed, 57 x 18 cm

voldoende. Als ik het glad zou houden en er
glazuur overheen zou doen, zou de aandacht
naar het glazuur gaan. Dat wil ik niet. Ik wil dat
alle aandacht naar de vorm en de schaduwen op
de vorm gaat.’

Het is wat het is
Het valt op dat Jet haar werk geen titels geeft.
‘Een titel kadert zo snel in. Dat vind ik jammer. Ik
heb bĳvoorbeeld een werk gemaakt dat geïnspi-
reerd is op een gewei. Het is nogal rond van
vorm. Ik heb het verkocht. Je moet het dan soms
even benoemen. Als de term stralenkrans
eenmaal is gevallen, denkt iedereen: Het is een
stralenkrans. Maar dat is het niet. Het is een
gewei. Natuurlĳk, ik had het ook Gewei 5 kunnen
noemen. Maar daar gaat het ook niet om. Ik wil
niet een gewei namaken. Ik wil laten zien hoe
mooi de vorm van een gewei is, zo prachtig rond
en met die vertakkingen. Anders kun je net zo

goed een echt gewei aan de muur hangen. Juist
omdat ik niet wil sturen, geef ik mĳn werk geen
titels.’

In het groot
Heeft Jet nog dromen? ‘Ik zou het leuk vinden
mĳn werk een keer uit te vergroten’, zegt ze la-
chend. ‘Zoals een boom ergens mooi kan staan
en de ruimte heeft, zou ik mĳn werk ook wel eens
ergens willen neerzetten. De ruimte verandert
dan echt. Sommige van mĳn werken lenen zich
daar uitstekend voor. Het hoeft niet supergroot,
maar anderhalf keer een mens of misschien even
hoog als een mens. Als het je eigen lengte heeft,
kan je het werk nog in de ogen kĳken. Het blĳft
dan ook aaibaar, want dat is belangrĳk – en bĳ
keramiek zeker het geval – dat je het wilt aanra-
ken, dat je het wilt voelen.’

Sander Hendriks
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V i r t u e l e M a r k t
Ha a c h t

Brenda Deville

Saskia Verhasselt

Yves de Block

Tania Verhasselt

Elly WalravenJolanda Nabben

Adje Verschoor

Nausika Raes

Karin Wĳnand

Keramiekmarkt Haacht gaat dit jaar in verband met de coronacrisis niet door en is
verplaatst naar 10 en 11 oktober, afhankelĳk van de dan geldende regels.
De kleine K stelt deze ruimte gratis ter beschikking aan de deelnemende

keramisten, zodat zĳ zich hier toch kunnen presenteren.

U kunt de markt virtueel bezoeken, contact opnemen met de deelnemers (klik op
het plaatje voor een link naar hun website) en mogelĳk wat aanschaffen.

U kunt ervoor zorgen dat al die voorbereidingen voor de markt niet tevergeefs
geweest zĳn...

https://www.facebook.com/Brendas-Keramiek-515300612329376/
https://jewels-ceramics4.webnode.be
http://www.jolandanabben.nl
https://www.yvesdeblock.nl
http://www.taniaverhasselt.be
http://www.keramiekvanelly.nl
http://www.adjeskunst.nl
https://www.nausika.be
http://www.studiowijnand.nl


de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 66 | juni 2020 | 28

V i r t u e l e M a r k t
Ha a c h t

Ann Claes

Suzanne Venema

Liliane Van der Elst

Janneke de Jong

Majée Versmissen

Kat Lateur

Lydie Lutgard De Loose-
Gunnink

Veerle Vandermeulen

Annemiek HamelinkMarie-Laurence Leguet-Sikaly

Daniëlle Mathĳssen

Glassart Petrico

https://www.alcyone-keramiek.be
https://www.jongkeramiek.nl
https://www.passievoorglas.com
http://www.lilianeglaswerk.be
http://www.jeeversmissen.be
http://studio-univerre.com
https://www.facebook.com/LG.Glass.Art/photos/?ref=page_internal
https://www.veerle-v.be
https://www.two-trees.eu
https://www.glasatelierrittenburg.com
https://www.glasatelierrittenburg.com
http://www.glassart-petrico.be
http://www.glassart-petrico.be
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V i r t u e l e M a r k t
Ha a c h t

Dédé Becquaert

Nathalie Pontegnies

Francine Jernander

Gwen Silverans

Caroline Szczuka

Mie Merens

Tot ziens op de markt van 10 en 11 oktober!

http://www.pontegniesart.be
http://www.efji.be
https://www.gwensilverans.be
https://www.facebook.com/search/top/?q=d�d�%20becquaert
https://www.facebook.com/pg/Handmade-Ceramics-Web-Store-102046847866510/about/?ref=page_internal
https://ilsescholten.nl/default.htm
http://www.kera-mie-k.be
https://www.facebook.com/pg/Handmade-Ceramics-Web-Store-102046847866510/shop/?ref=page_internal
http://www.artksp.be/index.html
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LA CÉRAMIQUE
KERAMIEKCURSUSSEN IN FRANKRĲK
Leren en genieten in Cordes sur Ciel of La Borne

Werken onder leiding van professionele keramisten

In 2020 onder andere:
Frank Theunissen - Voorjaar in La Borne

Fernand Everaert - Terra sigillata
Frank Theunissen - Draaien en stoken

Otakar Sliva - Papierklei
Suzanne Lukacs-Ringel - Porselein

Charlotte Poulsen - De wereld van Charlotte

Klik hier
voor deze en veel meer cursussen

of kĳk op www.laceramique.com | +33 (0)563537297

Advertentiemateriaal voor het volgende
nummer graag aanleveren

voor 15 juni

Kleispul
klei, gereedschappen,
grondstoffen, glazuren
Musselweg 119, Mussel

www.kleispul.nl

Dit jaar al
bijgedragen?
Bedankt!!!

Zo kunnen we weer
verder...

Vanwege Corona hanteren wij de ‘1,5 meter afstandregel’

mailto:inspiratie@ceramic.nl
http://www.laceramique.com
https://inspiratie.ceramic.nl/Structuur/vrienden.html
http://www.keramiekopleiding.nl
http://www.keramiekcentrum.be


https://tiendschuur.net
https://tiendschuur.net
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Line Dutoit Choffet maakt gebruik van de transparantie van porselein
om subtiele afbeeldingen te maken. Ze combineert op die manier haar
twee talenten: tekenen en keramiek maken. De oude techniek van de
lithofanie gebruikt ze op een andere manier. Zo maakt ze kommen en

lichtobjecten.

Bĳ toeval maakte ik kennis met het werk van Line
Dutoit Choffet (Zwitserland, 1979) en haar spe-
ciale techniek van de lithofanie (Gr. λιθοσ - lithos
= steen, φαινειν - phainein = tonen). Toen ik haar
vroeg of er misschien een stap-voor-stap moge-
lĳk was, bood ze aan om samen met haar man,
die fotograaf is, zelf een film te maken. Net zoals
ik zelf bĳna iedere maand doe, maar daar is op
het ogenblik geen mogelĳkheid voor in verband
met de coronacrisis.

Porselein en licht
Het zĳn de belangrĳkste elementen in het werk
van Line Dutoit Choffet. ‘Ik ben weliswaar begon-
nen met het maken van gegoten gebruiksgoed,
maar ik wilde mĳn werk verder ontwikkelen.
Onderzoeken heb ik altĳd prettig gevonden en
soms was dat voor mĳ zelfs belangrĳker dan het
eindresultaat. Dat onderzoek bracht me bĳ het
gebruik van wanddikte verschillen in porselein
om afbeeldingen te produceren: de lithofanie. Nu
ik erover nadenk, komen in deze benadering een
aantal van mĳn thema’s samen: verdwĳning,

▼ Femmes oubliées (kommen met lithofanie-afbeeldingen), 2013, elk Ø 35 x 17 cm. Op de volgende pagina: On the
Edge of the Forest, 2020, papierporselein, 40 x 70 x 50 cm, binnenkort te zien in Rovaniemi, Finland

De expert: Line Dutoit Choffet
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https://linec.ch
https://linec.ch
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sporen, een verborgen werkelĳkheid. Vaak met
een nostalgische ondertoon. Ik verbind zo klei
met tekenen.’ Ook op andere manieren verbindt
Line porselein met licht. Ze maakt porseleinen
lampen en een mooi voorbeeld daarvan is de
grote kroonluchter voor een gebouw in Charmey.

Omringd door natuur
Line bracht haar jeugd door in een klein dorpje
op de bergweiden van Gruyère, waar ze nog
steeds woont. Dicht bĳ de natuur ontwikkelde ze
haar creativiteit door te tekenen en veel te
knutselen. Als tiener volgde ze meerdere teken-
cursussen.
Als jong kind had ze altĳd al graag naar het draai-
en door pottenbakkers op de markten in de buurt
gekeken. Toen al zei ze dat ze dat ook wilde
worden. Tekenen was echter ook een favoriete
bezigheid en pas nadat ze op haar zestiende
keramiekles had genomen, bleek daar toch haar

voorkeur naar uit te gaan. ‘Ik vond het atelier ge-
weldig, al die materialen en kleuren, het gevoel
van de klei, en het maken van dingen. Het voelde
completer dan tekenen.’
Line ging keramiek studeren aan de École d’arts
appliqués in het nabĳgelegen Vevey. Ze had het
er in die drie jaar naar haar zin: de eerste onaf-
hankelĳkheid en vrĳheid. Ook daar speelde de
natuur een belangrĳke rol: de school ligt in een
groot park, aan de oevers van het meer van
Genève. Een van haar docenten was de bekende
Jacques Kaufmann.
Na haar opleiding volgde Line verschillende cur-
sussen, onder andere over het werken met pa-
pierklei. Dat is sindsdien een van haar gebruike-
lĳke technieken gebleven. Al snel na het afronden
van haar studie opende ze haar atelier en werkte
daarnaast als sociaal werker, zodat ze zich geen
geldzorgen hoefde te maken.

▲ Gebruiksgoed van porselein, serie Hiver. 2020
Op de volgende pagina: Lines atelier

https://www.aic-iac.org/en/member/jacques-kaufmann/
https://linec.ch
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▼ Kroonluchter van porselein voor de École de Char-
mey, deel van architecturaal project, 2019, Ø 260 cm

‘Ja, de natuur, die is voor mĳ – net als voor veel
andere kunstenaars – de belangrĳkste bron van
inspiratie. We bewonderen haar en proberen al
dat moois na te bootsen. Beeldmateriaal voor
mĳn werk vind ik niet alleen buiten, maar ook in
boeken en op internet. Een mooi voorbeeld
daarvan is de verzameling daguerreotypieën uit
het midden van de negentiende eeuw die ik
vond. Dat was een serie portretten van vrouwen
en die heb ik in een aantal kommen verwerkt.’

Ook door het werk van andere kunstenaars werd
Line beïnvloed. ‘Arnold Annen is de eerste die ik
wil noemen. Hĳ woont bĳ mĳ in de buurt en maakt
prachtige transparante kommen uit porselein.
Pierre Soulages mag zeker niet ontbreken. Ook
voor hem is licht belangrĳk. Weliswaar concen-
treert hĳ zich op de kleur zwart, maar ook dan is
er het spel van het licht met en over het mate-
riaal. Als tekenende tiener was ik erg weg van
Egon Schiele, met zĳn krachtige en expressieve
lĳnvoering. Verder is er illustrator Rebecca
Dautremer, met haar verhalenwereld en heel
eigen beeldopbouw. Bĳ haar tekeningen droom ik
helemaal weg. Via mĳn man – die fotograaf is –
maakte ik kennis met grootheden op dat gebied:
Sudek, Sugimoto en Steichen.’

Lithofanie
Tĳdens de workshop papierklei die Line in
2003 volgde, leerde ze om papierporselein te
maken. ‘Dat was niet per se met het doel om
een decor te maken. Ik besefte dat ik meer met
transparantie wilde doen. Ik had voordien al
porseleinen lampen gemaakt. Dus was het tĳd
om te experimenteren: ik zocht naar technie-
ken om meer transparantie te krĳgen en daar-
mee decors te maken. Toen kwam ik op het
idee om sjablonen te knippen en deze techniek
heb ik geleidelĳk aan geperfectioneerd. Mĳn
eerste stukken waren wandlampen in 2006.
Ik kwam er pas in 2009 achter dat deze
techniek een naam had. Jacques Kaufmann,
die net terug was uit China, zei toen tegen me:
‘Weet je dat jouw stukken lithofanen zĳn?’ Ik
wist niets van de traditionele lithofanie en ben
dat meteen verder gaan onderzoeken…
Een volgende uitdaging was het om mĳn
techniek aan te passen aan 3D, omdat ik
alleen nog maar platen kon maken. Er waren
veel tests voor nodig, want veel stukken
kwamen vervormd uit de oven. Uiteindelĳk
vond ik de oplossing: de objecten stoken op
steunen uit hetzelfde porselein.’

Vanaf pagina 40 laat Line zien hoe zĳ met
porselein de lithofanietechniek toepast.
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Daguerreotypie
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https://rebeccadautremer.com
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https://en.wikipedia.org/wiki/Josef_Sudek
https://www.sugimotohiroshi.com
https://nl.wikipedia.org/wiki/Edward_Steichen
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Lithofanie is een techniek, waarbĳ verschillen
in wanddikte van porselein met doorvallend
licht een afbeelding laten ontstaan. Deze tech-
niek was al in de oudheid bekend in China als
decoratie van komvormen en werd vanaf het
begin van de negentiende eeuw toegepast op
plaatmateriaal. Bekende bedrĳven als Wedg-
wood, Meissen en Belleek gebruikten de tech-
niek. De platen werden in houders gemonteerd
om het licht er mooi doorheen te laten vallen.

Er zĳn meerdere manieren voor het maken van
de verschillen in wanddikte in het porselein. In
de negentiende eeuw werd de afbeelding in
was gesneden en in gips afgegoten. Over die
mal werd dan weer porselein gegoten en afge-
streken. Line doet het op een andere manier.
Zĳ gebruikt sjablonen en haalt daarmee telkens
op de juiste plaats een laagje porselein weg.
Deze manier geeft, in tegenstelling tot de
eerste, een beperkt aantal grĳswaarden.

Lithofanie op de bodem van Japanse kopjes uit de negentiende eeuw, foto: EliasTheHorse - eigen werk, CC BY-SA 4.0

https://en.wikipedia.org/wiki/Lithophane
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43130555
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1-2. Lithofanen maak ik uit doorschĳ-
nend papierporselein. Met lithofanie
kun je een beeld creëren door de dikte
van het porselein te variëren.
Hoe dunner het porselein, hoe lichter
het beeld. Hoe dikker, hoe donkerder.
Het licht vormt het beeld door het
meer of minder doorschĳnende porse-
lein.

Eerst maak ik papierklei. Ik gebruik
daarvoor Limoges porselein PT 464 B
dat ik als brood koop. Ik heb het por-
selein eerst in stukjes gebroken en
gedroogd.
3. Ik voeg 33% resten van eerder
werk toe aan een kilo droog porselein.
4. Ik giet water op dit mengsel en laat
het een tĳdje staan, zodat het water
goed opgenomen wordt.

5. Nu kan ik met het papier aan de
slag. Ik heb het een dag tevoren in de
week gezet, zodat het beter uit elkaar
valt.
6. Ik giet alles in een grote emmer
heet water.

7. Ik meng het allemaal door elkaar,
zodat de vezel uit elkaar valt.
8. Mĳn papiervezel is echt helemaal
uit elkaar gevallen.

9-10. Dan ga ik het porseleinslib door
elkaar werken tot een heel glad meng-
sel.
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11. Nu kan ik de papiervezel aan het
slib toevoegen. Ik moet het water eruit
persen. Ik knĳp het genoeg samen om
het slib niet te dun te maken. Maar ik
moet niet teveel persen, want dan is
er kans op klonten.
12. Stukje bĳ beetje voeg ik papierve-
zel toe aan het porselein.

13. Dan kan ik het nog een laatste
keer door elkaar werken, tot het alle-
maal goed gemengd is en ik een echt
homogene textuur heb.
14. Je kunt de papiervezel nog zien in
de massa van goed gemengde cellu-
lose en slib.
Deze porseleinpasta kan ik – goed af-
gedekt – op een koele plek een paar
weken bewaren.

Ik ga nu een plaat papierklei maken.

15-16. Ik breng eerst tape aan op een
gipsplaat (uit de bouwmarkt).

17. Ik maak met een spons mĳn gips-
plaat vochtig.
18. Ik breng er een heel dun laagje
talkpoeder op aan, om straks de por-
seleinplaat makkelĳk te kunnen verwĳ-
deren.

Nu ga ik de papierklei over de gips-
plaat uitspreiden.
19-20. Ik breng hele dunne, gelĳkmati-
ge lagen aan. Kruiselings, om een
sterkere structuur te krĳgen, een bete-
re samenhang van de plaat. De eerste
laag van boven naar beneden. De
tweede laag doe ik horizontaal. Ik doe
zo 6-8 lagen, tot de juiste dikte.
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21. Na het aanbrengen van de laatste
van de 6 lagen heb ik circa een uur
gewacht tot de plaat stevig genoeg
was.
22. Nu kan ik hem er voorzichtig afha-
len. Dat is best een delicate operatie,
want de plaat is dun en kan makkelĳk
scheuren. De tape komt nu van pas.

23. Als ik de plaat op wil pakken, doe
ik dat met houten latjes.
24. Nu breng ik op de achterkant van
de plaat nog een laatste laagje aan,
om een mooie afwerking te krĳgen: de
textuur van de papiervezel blĳft te
zien, wat ik mooi vind.
25. Dan voel ik hoe dik de plaat is.
Soms, als hĳ nog te dun is, voeg ik
meer lagen toe. Ik laat de laatste laag
papierklei drogen en dan wikkel ik
hem in plastic folie. Ik kan leerharde
platen relatief lang bewaren, een paar
weken als ze goed in plastic verpakt
zĳn.
26. Nu ga ik decoreren. Ik heb een te-
kening gemaakt met Oost-Indische
inkt. Bĳ de keuze van de afbeelding is
het belangrĳk dat de grĳswaarden dui-
delĳk verschillend zĳn. De afbeelding
mag niet te gedetailleerd zĳn.

27. De tekening die ik gemaakt heb,
heeft drie grĳswaarden: wit...
28. ...grĳs...

29. ...en zwart.
30. Ik heb mĳn afbeelding driemaal
gekopieerd en gelamineerd met door-
zichtige folie die gebruikt wordt om
boeken te kaften.
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31. Daar snĳd ik sjablonen uit met een
cuttermesje. Hier doe ik dat met de
donkergrĳze delen van mĳn afbeel-
ding.
Het donkergrĳze sjabloon is klaar.
32. Soms vind ik het fijn om even aan
de achterkant te kĳken hoe de uitsne-
de eruit ziet.

33. Dit is het witte sjabloon waar ik
alle lichte delen uit heb verwĳderd.
34. En het zwarte sjabloon.

Nu is alles klaar voor het decoreren
van de plaat.

35. Ik heb de porseleinplaat uitgepakt.
Ik knip hem doormidden, want ik ga
hem gebruiken voor twee lithofanen.
Dat knippen is mogelĳk omdat er pa-
piervezel in de klei zit.
36. Ik pak het sjabloon voor de lichte
delen. Ik begin altĳd met de witte stuk-
ken. Ik moet het sjabloon nat maken,
zodat het goed op de porseleinplaat
blĳft plakken.

37. Ik ga wat materiaal wegpoetsen
waar de lichte stukken moeten komen.
Om mĳn sjabloon goed te laten vast-
zitten, druk ik het overal wat aan. En
dan ga ik verder wegpoetsen. Ik maak
ten slotte de laatste details klaar.
38. Ik kan nu het sjabloon verwĳderen.

39. Ik ga daarna het grĳze sjabloon
gebruiken. Weer goed nat maken en
heel precies op de ondergrond positio-
neren. Eventueel fixeer ik hem met
een beetje slib.
40. Voor de donkere waarden moet ik
een laagje slib toevoegen. Van dezelf-
de klei als de plaat. Ik voeg een dikke-
re laag toe en kan daarna het sjabloon
weghalen.
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41. Terwĳl het grĳze deel droogt, kan
ik restjes weghalen. Ze zĳn al droog
en dus vrĳ gemakkelĳk te verwĳderen.
42. Nu pak ik het sjabloon voor de
zwarte delen en breng ook daar een
laag slib op aan.

43. Ik kan het sjabloon eraf halen.
44. Om de randen mooi recht te ma-
ken, gebruik ik een liniaal en verwĳder
het porselein.

45-46. Na twee dagen in de open
lucht is mĳn lithofaan droog. Hĳ kan
de oven in om te stoken op 1260 °C.
Ik bak mĳn werk op steunen, omdat
deze klei bĳ deze temperatuur vrĳ ge-
makkelĳk vervormt.

47. Na de stook kan ik eindelĳk zien
hoe mĳn lithofaan geworden is. Het is
elke keer weer een verrassing. Ik ben
blĳ, want het beeld klopt.
De grote witte vlakken zĳn regelmatig
en door de papiervezel zĳn de takken
lekker wild geworden.
Fĳn dat het zo mooi gelukt is!

Foto’s bĳ dit artikel, tenzĳ anders
aangegeven: Christophe Dutoit

Klik hier voor de film over
Line Dutoit Choffet

en haar werk
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https://youtu.be/ck7tnXdUt9c
https://youtu.be/lM6nBvj_H1g
https://youtu.be/lM6nBvj_H1g
https://youtu.be/lM6nBvj_H1g
https://inspiratie.ceramic.nl/Structuur/vrienden.html
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Van het coronavirus zĳn we nog niet af, maar
stap voor stap wordt de lockdown wat versoepeld
– heel voorzichtig. Dat geldt ook voor lesateliers
en opleidingen op het gebied van keramiek. De
kleine K wil in deze moeilĳke tĳd graag onder-
steuning bieden en vroeg aan lesateliers en
opleidingen: wat voor alternatieve activiteiten
hebben jullie de afgelopen maanden ontwikkeld
en hoe wordt er weer opgestart na de lockdown?
Op deze manier wil de kleine K een podium bie-
den aan de keramieksector in Nederland en Bel-
gië: Hoe kun je op creatieve wĳze met de beper-
kingen omgaan? Welke nieuwe mogelĳkheden
biedt de crisis? Op welke wĳze geef je je cursis-
ten het vertrouwen dat er alles aan is gedaan om
hun veiligheid te garanderen?

In de gesprekken kwam ook naar voren dat in
Nederland de nieuwe versoepelingsregels niet al-
tĳd duidelĳk zĳn. Bĳvoorbeeld: onder welke be-
roepssector valt een cursus of workshop buiten
het reguliere onderwĳs? Informatie valt wel her
en der te halen, niet alleen bĳ de Rĳksoverheid,
ook het RIVM en de Kamer van Koophandel
(KVK Coronaloket 0800-2117; op werkdagen tus-
sen 8.30 en 17.00 uur) kunnen helpen, evenals
bepaalde vakorganisaties zoals de BBK (Be-
roepsvereniging van Beeldende Kunstenaars). Er
wordt door brancheorganisaties hard gewerkt

aan landelĳke protocollen om uitvoering te ge-
ven aan de anderhalvemetersamenleving.
Voorlopig blĳft de verplichte 1,5 meter afstand
de norm. Specifieke informatie (het Protocol
Sector Cultuureducatie en -participatie) is te
vinden op Cultuurconnectie. Deze richtlĳnen
zĳn niet bindend en worden steeds aangepast
als daar aanleiding toe is. Maar... de lokale
overheden bepalen uiteindelĳk wat wel en niet
mag, dat kan per gemeente verschillen. Neem
dus ook contact op met je eigen gemeente
(afdeling Handhaving)!

In België is een veel strengere lockdown
geweest. De lesateliers – buiten het reguliere
onderwĳs – blĳven in ieder geval tot eind juni
gesloten. Vorm en omstandigheden waaron-
der lessenreeksen en workshops kunnen
doorgaan, zĳn nog in ontwikkeling. Beslissin-
gen worden op federaal niveau genomen,
door de Vlaamse, Franse en Duitstalige Ge-
meenschap. Op het moment dat er meer
duidelĳkheid ontstaat omtrent de versoepe-
ling, zal ook in de kleine K hierover gecommu-
niceerd worden.

In dit nummer van de kleine K de eerste op-
starters. Volgende keer meer. Heb je tips, laat
het ons weten!

Yna van der Meulen

Opstarten na de lockdown

de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 66 | juni 2020 | 46

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel
https://bbknet.nl
https://www.cultuurconnectie.nl/actueel/nieuws/covid-19-pandemie/branchespecifiek/protocol
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-maatregelen-tijdens-de-coronacrisis/vlaamse-coronamaatregelen-rond-cultuur-jeugd-sport-vrije-tijd-en-toerisme
https://www.wallonie.be/fr/actualites/coronavirus-covid-19-mesures-regionales
http://www.ostbelgienlive.be/desktopdefault.aspx/tabid-6711


Nederland

Onderwĳs
Op 15 juni gaan het middelbaar beroepson-
derwĳs en het hoger onderwĳs (hbo en uni-
versiteiten) weer beperkt starten met toetsing,
tentamens, praktĳklessen en begeleiding van
kwetsbare studenten op de instelling.

Culturele instellingen
1 juni vanaf 12.00 uur

Film-, theater- en concertzalen mogen open
onder voorwaarden:
- een maximum van 30 mensen in het publiek;
- bezoekers moeten vooraf reserveren;
- een checkgesprek vooraf om te bepalen of
een bezoek risico’s oplevert;

- iedereen houdt 1,5 meter afstand tot elkaar.

Musea en monumenten mogen open als be-
zoekers vooraf kaartjes kopen en een check-
gesprek voeren. Het maximale aantal bezoe-
kers is gebouwafhankelĳk. Er moet 1,5 meter
afstand worden gehouden.

Muziekscholen en centra voor de kunsten
kunnen open. Er geldt een maximumaantal
van 30 personen per gebouw, die 1,5 meter
afstand moeten houden.

België

Onderwĳs
Het hoger onderwĳs heeft het einde van het
academiejaar al georganiseerd samen met de
gemeenschapsoverheden.

Culturele instellingen
Musea en culturele bezienswaardigheden
kunnen vanaf 18 mei weer open, op voor-
waarde dat ze een online of telefonisch ticke-
tingsysteem opzetten en de nodige maatrege-
len nemen om te vermĳden dat het te druk
wordt.

Alle culturele, sportieve, toeristische en re-
creatieve evenementen zĳn verboden tot en
met 30 juni.

Voor iedereen

- Was vaak je handen.
- Hoest en nies in de binnenkant van je
elleboog.

- Gebruik papieren zakdoekjes om je neus
te snuiten en gooi deze daarna weg.

- Schud geen handen.
- Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van
anderen.

- 70-plussers of mensen met een kwetsbare
gezondheid zĳn extra voorzichtig.

- Werk zoveel mogelĳk thuis.
- Blĳf thuis bĳ verkoudheidsklachten.
- Vermĳd drukte (ga weg als je geen 1,5
meter afstand tot anderen kunt houden).

En vóór alles: Gebruik je gezonde verstand en
blĳf alert!!!

Bronnen

Klik hier voor Nederland

Klik hier voor België

Situatie per 29 mei 2020
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Rakuvaria
Elk oneven jaar heeft in het pinksterweekend het
keramiekevenement Rakuvaria plaats, een festi-
val gespecialiseerd in alternatieve stookmetho-
des, waarbĳ de tientallen deelnemers niet alleen
hun producten presenteren, maar ook demon-
straties en workshops verzorgen in hun eigen
techniek. Na jarenlang te hebben samengewerkt
met hun (schoon)ouders Ine en Ed Knops, na-
men Pieter Huibers en Irèsha Huibers-Knops juli
vorig jaar ovenbouwworkshops, webshop, mate-
rialenverkoop en festivalorganisatie van hen
over. Pas startende ondernemers dus...

Wat hebben jullie de afgelopen maanden
voor/met je cursisten gedaan?
Tĳdens de lockdown hebben we de hotpot gepro-
moot. Dat is een mini-oventje waarmee je in de
magnetron kunt rakustoken. Deze worden veel
gebruikt bĳ glasfusing; wĳ hebben hem aange-
past zodat er raku mee kan worden gestookt. Fĳn
voor het maken van sieraden of het doen van
glazuurproefjes. Hiermee kunnen mensen in de
coronatĳd, als hun groepsworkshops niet door-
gaan, toch thuis hun hobby uitoefenen.

We hebben ook verschillende producten aan
onze webshop toegevoegd, zodat ons complete
assortiment nu online staat. Ook hebben we re-
gelmatig kortingscodes uitgegeven. In samen-
werking met Ine en Ed zĳn we de Rakuvaria dvd
in delen, in vier talen op onze website aan het
zetten, zodat mensen gratis instructie- en infor-
matiefilmpjes kunnen kĳken. Ook na de versoe-
peling willen we veel informatie blĳven aanbieden
via onze website, nieuwsbrief en social media.
We merken dat mensen dit interessant vinden.

Hoe start jĳ je lessen weer op na de lock-
down?
De workshops Bouw je eigen raku-oven waren
net weer begonnen in het voorjaar, maar moes-
ten door de corona worden afgezegd. In juni wor-
den ze weer opgestart. Bĳ deze workshops
bouwen de deelnemers onder onze begeleiding
zelf hun eigen raku-oven. Daarna krĳgen ze uit-
leg over het glazuren van het werk en het stook-
proces. En mogen ze hun meegebrachte eigen
werkstukken rakustoken. We hebben nu de deel-
nemers verdeeld over meerdere data, zodat we

Pieter is bezig met het bouwen van een oven, Irèsha is flessen met rakuglazuur aan het vullen, de kinderen zĳn aan het
kleien met de Rakuvaria Extrem klei...
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niet met teveel personen zĳn en we 1,5 meter af-
stand kunnen houden van elkaar. We werken
vooral in de buitenlucht en zullen zorgen voor
ontsmettingsmiddel en handschoenen. Deelne-
mers nemen zoveel mogelĳk hun eigen gereed-
schap mee. En mogen alleen deelnemen als ze
klachtenvrĳ zĳn. Ook gaat alles in overleg, mocht
iemand zich er toch niet goed bĳ voelen, dan is
diegene vrĳ om zĳn deelname te annuleren. We
merken dat mensen weer veel zin hebben om te
komen.

Hoe communiceer je naar je cursisten?
Wĳ zĳn open naar onze deelnemers en laten ze
vrĳ in hun keuzes. We hebben ze, toen we moes-
ten stoppen met de workshops, gevraagd of ze
hun aanbetaling terug wilden hebben. Maar alle
deelnemers hebben ervoor gekozen om deze te
laten staan, omdat ze, als we weer mogen star-
ten, zeker deel willen nemen aan de workshop.
Dit zegt ons dat mensen vertrouwen in ons heb-
ben.

Zie je nog (mogelĳke) knelpunten?
Het is onzeker wanneer de grenzen van onze
buurlanden weer open zullen gaan. Wĳ hebben
veel buitenlandse deelnemers die wel willen ko-
men, maar nog niet mogen.
Ook staat met pinksteren 2021 weer ons Raku-
varia-Live festival op de planning. We hopen dat
de maatregelen dan zover versoepeld zĳn, dat dit
plaats kan vinden op de manier waarop we dit al
jaren doen. Met veel buitenlandse en binnenland-
se deelnemers die demonstraties geven. Met

onze eigen camping erbĳ. En geen limiet op het
aantal gasten. Zodat de relaxte en ongedwongen
sfeer waar het festival om bekend staat, behou-
den blĳft.

Heeft dit allemaal effect op je prĳs?
Nee, onze prĳzen zĳn hetzelfde als voor de coro-
nacrisis.

Word je ondersteund door de (lokale/landelĳ-
ke) overheid?
Wĳ hebben geen financiële ondersteuning ont-
vangen. Dat is jammer, maar we zĳn er ook wel
trots op dat wĳ het als beginnende ondernemers
zelf redden.

Wat heeft de lockdown je gebracht?
We zĳn dus nog niet zo lang zelf ondernemers.
We hebben gemerkt dat deze lockdown ons ook
de rust heeft gebracht om goed te kĳken welke
richting we met ons bedrĳf op willen. We hebben
onze voorraden kunnen aanvullen en de tĳd kun-
nen vinden om zelf te werken met de producten
die we verkopen. Dit laatste samen met onze kin-
deren, die natuurlĳk ook lange tĳd thuis hebben
gezeten. Zĳ vinden het erg leuk om met onze Ra-
kuvaria Extrem klei te kleien. Met deze klei kun je
in een paar uur een werkstukje maken, drogen
en bakken.

Op onze website is onze webshop te vinden en
ook meer informatie over de workshops. De data
voor de workshops zullen in overleg met de geïn-
teresseerden worden gekozen. We hebben er zin
in!

De hotpot in actie. Klik hier voor een video
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De Ceramicsstudio
Kunstenaar Marjan de Voogd geeft in haar
Ceramicsstudio in de Amsterdamse Jordaan we-
kelĳkse keramieklessen; daarnaast zĳn er work-
shops in verschillende technieken. Voor volwas-
senen en kinderen, beginners en gevorderden.

Wat heb jĳ de afgelopen maanden voor/met je
cursisten gedaan?
Ik heb online georganiseerd dat mĳn cursisten
thuis konden werken: in een WhatsApp-groep
plaats ik instructiefilmpjes en daar kunnen cursis-
ten ook laten zien waar ze mee bezig zĳn, zodat
ik aanwĳzingen kan geven. Deelname is tegen
betaling. De cursisten haalden klei en gereed-
schappen en brachten werk terug voor de biscuit-
stook.
Met het werk dat thuis is gemaakt, gaan we in de
reguliere cursus in de Studio weer verder op het
moment dat het safe is. Dan wordt er ook weer
geglazuurd en gedecoreerd hier in de Studio.
Ik blĳf na de versoepeling filmpjes maken voor de
mensen die niet naar de cursus durven te komen
en wel op les blĳven; de filmpjes mogen niet ge-
deeld worden. Ik heb een speciaal programma
gemaakt voor extra kwetsbaren.

Hoe start jĳ je lessen weer op na de lock-
down?
Ik begin gewoon zoals altĳd: mensen komen na
elkaar binnen, houden 1,5 meter afstand van el-
kaar, er is desinfectiegel bĳ binnenkomst en in de
Studio, handen wassen en afdrogen met papie-
ren handdoekjes. Ze nemen zelf een handdoekje
mee voor tĳdens de lessen.
Ik had nog mooi plexiglas – er zat vroeger een
plexiglasfabriekje hier in de Jordaan – en die heb
ik op de tafel gemonteerd, maar wel zo dat ik het
ook weer makkelĳk kan weghalen. De draai-
schĳven staan ver uit elkaar, de restbakjes
worden in een grote klei-emmer verzameld en de
bakjes worden met zeep en water afgespoeld.
Het schoonmaken van de gereedschappen doen
de mensen zelf met zeep. Alles wat ze hebben
aangeraakt, moet worden gewassen met zeep,
daarna gaat alles in een emmer, ook de sponsen.
Ik gooi er kokend water op en laat het een nacht
staan. Ook de tafels worden met kokend water
bewerkt.
Mensen moeten zelf beslissen of ze mondkapje
en handschoenen willen dragen – van mĳ hoeft
het niet; ik draag zelf wel handschoenen.

De online workshop!

de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 66 | juni 2020 | 50

http://www.ceramicsstudio.nl


Trouwens, voor glazuren en schuren moeten ze
sowieso een mondkapje hebben. De Studio
wordt goed geventileerd, want het grote raam
staat steeds open.

Hoe communiceer je naar je cursisten?
De mensen kennen mĳ en weten dat ik geen
risico’s neem, dus geen probleem hiermee.

Zie je nog (mogelĳke) knelpunten?
Afgelopen tĳd had ik geen inkomsten vanuit cur-
sussen. Mensen houden de hand op de knip. De
galeries waren uiteraard dicht, maar toch heb ik
via winkels wel verkocht. Voorlopig zullen er geen
beurzen en maar weinig exposities in binnen- en
buitenland worden georganiseerd.

Heeft dit allemaal effect op je prĳs?
Ik ben met de cursus iets duurder geworden, om-
dat ik minder mensen kan plaatsen (maximaal
zeven); ik zal meer workshops gaan organiseren.
Mĳn beeldende werk houdt dezelfde prĳzen.

Word je ondersteund door de (lokale/landelĳ-
ke) overheid?
Ik krĳg TOZO (Tĳdelĳke Overbruggingsregeling
zzp’ers), maar mĳn man is ook kunstenaar, dus
wĳ krĳgen voor ons beiden € 1500.

Wat doet/doen de vakvereniging(en) voor je?
Ik zit bĳ BOK. Zĳ informeren en gaan in gesprek
met de regering, maar verder gebeurt er niet
veel.

Wat heeft de lockdown je gebracht?
Ik heb mĳn Studio efficiënter ingericht, meer weg-
gegooid. Maar dit wel uit nood vanwege de 1,5

meter afstand... Ik ondervind tĳdens de lessen nu
meer rust: iedereen vindt dat ze minder moeten,
dat is heel positief. Mensen genieten meer van
het moment. Maar voor het lesgeven is het veel
meer werk: alles mondeling uitleggen is niet altĳd
makkelĳk, vooral bĳ het leren draaien. Je hebt
toch de neiging om dichter bĳ mensen te gaan
staan als je iets uitlegt. Dat gaat heel geleidelĳk
en is verleidelĳk...

Ik voelde me treurig in het begin van de pande-
mie, omdat ik in één klap alles kwĳt was: de
geplande exposities en beurzen, mĳn lessen...
eigenlĳk alles... en ook nog eens de financiën.
Het ritme van mĳn leven was ik even kwĳt, maar
nu ervaar ik de waarde van alles intensiever.

Er zĳn ook weer workshops deze zomer!
Kĳk op de website!
25 juli en 8 augustus Tweedaagse workshop
Ingekleurd porselein uit plakken
26 juli en 9 augustus Tweedaagse workshop
Ingekleurd porselein uit plakken
1 en 15 augustus Tweedaagse workshop
Theepotten met kommetjes maken
2 en 16 augustus Tweedaagse workshop
Theepotten met kommetjes maken
Maximaal 5 deelnemers per workshop
1-daagse rakuworkshop: biscuitgebakken werk
zelf meenemen of bĳ de Studio aanschaffen;
maximaal 8 deelnemers; datum nog te bepalen,
zo mogelĳk tweede helft juli of augustus

Als de workshops vol zitten, dan kunnen er extra
en andere workshops worden gegeven op
andere data, ook doordeweeks. Geef je op via de
mail en ik houd je op de hoogte.

Afstand houden en schermen tussen de deelnemers
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Ambachtelĳk plateel
Trudy Otterspeer maakt ambachtelĳk plateel en
geeft daar ook workshops en cursussen in. Haar
atelier Ambachtelĳk plateel bevindt zich in de
historische binnenstad van Gouda.

Wat heb jĳ de afgelopen maanden voor/met je
cursisten gedaan?
Ik heb geen online lessen verzorgd. Heb daar wel
over nagedacht. Maar de techniek van plateel-
schilderen is zo specifiek op de vierkante millime-
ter, daar wil ik als docent met mĳn neus bovenop
zitten. Het zou jammer zĳn als iets verkeerd
wordt aangeleerd. Achteraf blĳkt het best een
goede keuze te zĳn geweest, omdat de tĳd die ik
eraan besteed zou hebben, nu voor andere za-
ken beschikbaar was.

Tĳdens de lockdown-periode heb ik een paar
acties bedacht. Geen geld investeren in iets
nieuws, maar roeien met de riemen die ik had/
heb. De actie Adopteer een schaakstuk is een
succes gebleken. Voor € 50 kon men een
schaakstuk adopteren (kopen), speciaal voor die
persoon geschilderd, met nummer en adoptiecer-
tificaat op naam. Alle 32 stukken zĳn verkocht.

Deze actie zal verder gaan, omdat blĳkt dat er
vraag is naar losse schaakstukken. Verder heb ik
wat bestaand werk kunnen verkopen in De virtue-
le plateelvitrine. Op social media heb ik mĳn ac-
ties aangekondigd met filmpjes. Nooit gedacht
dat ik daartoe in staat zou zĳn, maar nood breekt
wet… en het is eigenlĳk best heel leuk. Nu de
drempel niet meer zo hoog is, zal ik dat in de toe-
komst blĳven doen.

Hoe start jĳ je lessen weer op na de lock-
down?
Vanaf 8 juni start mĳn zomerprogramma, in de
vorm van Open atelier op maandag, woensdag
en zaterdag. Mĳn cursisten en mensen die een
workshop gereserveerd hebben, komen als eer-
ste aan de beurt om data te kiezen voor het inha-
len van lessen/workshops. Voor een groot deel is
al betaald, dus die tĳd kan ik niet meer ‘verko-
pen’, is verlies van inkomsten.
Nu kan iedereen weer inschrĳven voor work-
shops, waarbĳ rekening wordt gehouden met de
geldende regels. Voorbeeld: er is ruimte voor
maximaal drie deelnemers per keer.
In een mail zal ik de mensen vragen niet te ko-

Adopteer een schaakstuk!
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men wanneer er corona-gerelateerde gezond-
heidsklachten zĳn. De ruimte zal goed geventi-
leerd worden. Dat is erg belangrĳk blĳkt nu.
Desinfecterende doekjes zĳn beschikbaar om, als
men dat wenst, materialen en omgeving schoon
te maken. Ze krĳgen een eigen flesje water en
een handdoekje. Mĳn koffie- en theehoekje ver-
plaats ik, zodat ik niet steeds langs de deelne-
mers moet lopen. We moeten rekening houden
met elkaar, waarbĳ een ieder zich bewust moet
zĳn van eigen verantwoordelĳkheid. Het is van
belang dat iedereen zich veilig en prettig voelt zo-
dat we in een ontspannen sfeer kunnen werken.

Hoe communiceer je naar je cursisten?
Ik ben gewend om open te communiceren met
mensen. Ik hoop dan ook, dat het voldoende ver-
trouwen geeft om te komen en zich uit te spreken
als dat nodig blĳkt.

Zie je nog (mogelĳke) knelpunten?
Een knelpunt zou het openbaar vervoer kunnen
zĳn. Voor cursisten, die afhankelĳk zĳn van het ov
is daar wellicht een drempel te nemen… Er zĳn
deelnemers die hun cursus hebben geannuleerd,
omdat ze zelf zzp’er zĳn en het geld nu hard no-
dig hebben. Andere knelpunten worden waar-
schĳnlĳk duidelĳk als we weer begonnen zĳn.

Heeft dit allemaal effect op je prĳs?
De prĳzen van de cursussen staan vanaf het be-
gin van het jaar al vast. Ik kan nu niet met een
verhoging komen.

Word je ondersteund door de (lokale/landelĳ-
ke) overheid?
Zowel de TOZO (Tĳdelĳke Overbruggingsrege-
ling zzp’ers) als de TOGS (Tegemoetkoming On-
dernemers Getroffen Sectoren COVID-19) is
toegekend. Dat geeft veel rust. De TOGS-rege-
ling was lastig, omdat de SBI, de code, die je bĳ
inschrĳving bĳ de KvK krĳgt, niet klopte. Ambach-
telĳk plateel heeft twee SBI codes, waarvan de
tweede mĳn hoofdactiviteit is. Ooit fout gegaan bĳ
de KvK. Gelukkig is dat hersteld. Verder bewĳs
moeten aanleveren, dat wonen en werken op één
adres niet anders kan in een historisch pand in
de Goudse binnenstad. Het is uiteindelĳk gelukt,
mede door mĳn ervaring als gemeenteambte-
naar. Ik vermoed, dat er een vervolg op komt,
omdat het niet anders kan. Heb inkomensder-
ving, groepsworkshops die niet door kunnen
gaan bĳvoorbeeld, en zoals ik al eerder benoem-
de: tĳd voor lopende cursussen en workshops,
die al betaald zĳn.

Als je wilt weten of je aan de criteria voldoet, kun
je gewoon starten met het invullen van je aan-
vraag. Kom je er niet uit? Gewoon bellen met de
desbetreffende instantie. Ik heb heel wat tele-
foontjes gepleegd en ben altĳd vriendelĳk en be-
hulpzaam te woord gestaan. Een ding is belang-
rĳk: laat je niet verleiden om een bedrĳf dit voor je
te laten doen. Er wordt door dit soort organisaties
gedaan alsof het ‘niet te doen is’, en dat is onzin.
Rustig aan, stap voor stap…

Wat doet/doen de vakvereniging(en) voor je?
KIEN (Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Ne-
derland) is de organisatie waar ik regelmatig con-
tact mee heb: belangstellende gesprekken, wat ik
als steun ervaar. Het ambacht Plateelschilderen
in Gouda staat op de Nationale Inventaris. Als
erfgoedzorgdrager ervaar ik het belang van het
behoud van mĳn ambacht. Ik kreeg ook vanuit
een klankbordgroep van Goudse ondernemers
updates over de regelingen.

Wat heeft de lockdown je gebracht?
Na afkondiging van de lockdown, toen de stress
reduceerde, besefte ik dat er een grote uitdaging
in het verschiet lag. En… meer tĳd om nieuwe
ontwerpen te maken. Daar kom ik bĳna niet aan
toe. Cursussen en workshops zĳn voor mĳ im-
mers de belangrĳkste bron van inkomsten, het is
mĳn boterham. Enigszins gerustgesteld nadat be-
kend werd dat er steunmaatregelen voor zzp’ers
beschikbaar zouden komen, ben ik even achter-
over gaan zitten en na gaan denken.
Ruimte, ontstaan door overmacht, heeft nieuwe
creativiteit bloot gelegd. De reacties op de acties
die ik heb bedacht, waren hartverwarmend.
Nieuwe ontwerpen maken, eigen ontwikkeling,
groeien… Met meer lef en zelfvertrouwen ga ik
door, rustig aan, stap voor stap… Op naar de
toekomst!

Naast het Open Atelier zĳn er vele cursussen in
de tweede helft van dit jaar:
6, 7, 9, en 10 juli Vierdaagse Zomercursus
16, 30 september, 14, 28 oktober Vierdaagse ba-
siscursus Plateelschilderen
19 september, 3, 31 oktober, 14 november Vier-
daagse basiscursus Plateelschilderen
23 november, 7 december Tweedaagse thema-
cursus Schrĳven met de penseel en fileren
Op afspraak Workshop Plateelschilderen: Delfts
blauw of kleur
Maximaal drie deelnemers per cursus/workshop

https://www.kvk.nl/download/Standaard_Bedrijfsindeling_update_2019_PDF_tcm109-474811.pdf
https://www.facebook.com/watch/?v=541079956769337


De Nederlandse Keramiekopleiding
De Nederlandse Keramiekopleiding (voorheen
SBB) in Gouda verzorgt niet alleen een ambach-
telĳke, driejarige keramiekopleiding (plus een ex-
tra leerjaar draaien of glazuren), ook zĳn er korte
keramiekcursussen. Er komt ook een Keramiek
LAB: een atelier werktraject aanvullend op de
driejarige opleiding, waarbĳ de deelnemer moge-
lĳke individuele vervolgstappen onderzoekt. De
start ervan is verplaatst naar januari 2021.

Wat heeft de NKO de afgelopen maanden
voor/met de cursisten gedaan?
Toen met de lockdown alle lessen moesten wor-
den gestopt, zĳn er Zoom-sessies gestart. Ook

worden er filmpjes gemaakt en vindt er intensief
mailverkeer plaats met de cursisten. Cursisten
worden volgens rooster op de eigen lesdag bena-
derd door de docenten om de voortgang te be-
spreken. De eerste- en tweedejaars cursisten
hebben een compensatie-aanbod gekregen, zo-
als extra draailessen, een extra glazuurcursus en
extra lestĳd per lesdag tot aan de kerstvakantie.
De eindexamenkandidaten hebben een compen-
satie-aanbod gekregen in de vorm van begeleide
open werkplaatsen in augustus en september.
Het eindexamen en de eindexamenexpositie zĳn
uitgesteld van mei naar de herfstvakantie later dit
jaar.

Coronaproof!
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Haal- en brengdagen: alle cursisten hebben we
speciale dagen aangeboden waarop, na inschrĳ-
ving en volgens rooster, thuisgemaakt werk kon
worden gebracht en daarna weer opgehaald. Op
de eerste – druk bezochte – dag kon er ook een
pak handvormklei en draaiklei worden meegeno-
men. Deze dagen lopen door tot half juni.

Alle cursisten van de basiscursus hebben een
compensatie aangeboden gekregen om in een
speciale zomerweek de lessen in te halen. Een
voucher was ook mogelĳk voor een voor hen
passende korte cursus.

De cursisten van voortĳdig afgebroken korte cur-
sussen zĳn verder geïnstrueerd met korte film in-
structies. Voor een van die cursussen komt
komend najaar een inhaaldag. Van nog niet aan-
gevangen korte cursussen is het geld terugge-
stort; deze cursisten kunnen zich met voorrang
opnieuw aanmelden in het volgende cursusjaar.

De cursisten van de extra leerjaren draaien en
glazuren hebben nieuwe data ontvangen om aan
het begin van het nieuwe cursusjaar de gemiste
lessen in te halen.

Nieuwe ontwerpen toegepast op verschillende vormen
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De annuleringsregeling voor de cursisten van de
driejarige opleiding is aangepast:Wanneer je je
inschrĳft voor het nieuwe cursusjaar 2020-2021
en je bent er op de eerste lesdag niet van over-
tuigd dat wĳ je een veilige lessituatie kunnen bie-
den, dan geven wĳ je de mogelĳkheid je inschrĳ-
ving ter plekke en zonder kosten te annuleren.
Ook nieuwe cursusten en zĳ-instromers wordt de
mogelĳkheid geboden zich terug te trekken.

Hoe worden de lessen weer opgestart?
Omdat we er rekening mee houden dat we nog
geruime tĳd met deze aanpassing in leefregels te
maken zullen hebben, zetten we erop in om de
leslokalen zoveel mogelĳk dezelfde functie te la-
ten behouden die ze nu hebben. Mailcontact met
het RIVM omtrent de mogelĳke overdraagbaar-
heid van COVID-19 middels klei, leidde tot de
volgende reactie:
Ik denk dat je ervan uit moet gaan dat het virus
meerdere dagen kan overleven in de klei. Je
moet de klei dus behandelen als potentieel be-
smettelĳk, en hier je plannen op aanpassen. Het
lĳkt me dan verstandig als de cursisten de klei
NIET onderling delen in de les. Is het mogelĳk
dat iedere cursist in een les alleen zĳn eigen klei
gebruikt? In de les tussentĳds de kleipers gebrui-
ken lĳkt ook niet verstandig, tenzĳ je de pers
steeds per persoon goed kunt schoonmaken, en
alleen klei van 1 persoon verwerkt. Na de les kan
de klei eventueel via de kleipers worden samen-
gevoegd. Deze klei zou je dan ten minste 10-14
dagen moeten wegleggen.

Mede op basis van dit advies heeft dit geleid tot
onderstaande aanpassingen en tot de conclusie
dat bĳ strikte toepassing van de RIVM regels en
adviezen wĳ op een verantwoorde wĳze vanaf de
zomerweken weer keramieklessen kunnen ge-
ven.

Aanpassingen:
* Extra ventilatie in de school. Er zĳn ook enkele
extra ventilatiestroken in ramen geplaatst.
* Er is een dispenser in de hal met desinfecte-
rend middel.
* Vanaf binnenkomst dragen alle cursisten en do-
centen op de gangen en in de lokalen persoonlĳ-
ke beschermingsmiddelen (PBM’s): een gezichts-
masker (face shield) en (nitril) handschoenen.
Cursisten zĳn zelf verantwoordelĳk voor de aan-

schaf en het gebruik van deze PBM’s. Zonder
PBM’s is er geen toegang tot de lessen.
* Alleen in de kantines (lees huidige kantine en
het huidige ‘theorielokaal’) mogen deze bescher-
mingsmiddelen afgedaan worden. Dan wordt de
1,5 meter afstand gehanteerd. Dat betekent:
maximaal twaalf personen in de kantine en maxi-
maal acht personen in het theorielokaal. Met spe-
ciale stickers zĳn de zitplaatsen gemarkeerd.
* Er zĳn minder (nu 19) draaischĳven in het draai-
lokaal geplaatst, zodat er meer ruimte is tussen
de draaischĳven. Hiertussen zĳn doorzichtige
douchegordĳnen opgehangen om mensen beter
van elkaar te scheiden.
* De groepsgrootte is hierop aangepast naar
maximaal 18 deelnemers per groep.
* Op specifieke plekken, lees koffieautomaat en
stookruimte, wordt de 1,5 meter afstand extra ge-
markeerd met tape op de grond.
* Omdat het kantoor een te kleine ruimte is om
de afstand te kunnen handhaven, zal de bezet-
ting hierop worden aangepast. Binnenlopers/do-
centen/cursisten zullen op afstand worden
benaderd.
* Op diverse plaatsen is een desinfecterende
spray geplaatst, zodat cursisten, na bĳvoorbeeld
de lunch of toiletgebruik, hun handen kunnen
desinfecteren. Vervolgens worden er weer hand-
schoenen aangedaan.
* Er is een corona-protocol opgesteld dat naar
alle cursisten wordt gemaild, om hen te informe-
ren over alle maatregelen, opdat zĳ zich hierop
ook goed kunnen voorbereiden. Dit protocol zal
ook aan de informatiemap die de cursisten jaar-
lĳks krĳgen uitgereikt, worden toegevoegd. Bin-
nen de school zullen op cruciale plekken picto-
grammen worden gehangen ter herinnering aan
de aangepaste leefregels.
* Handhaving, zeker in het begin, zal belangrĳk
worden. De eerste week van het cursusjaar zal
de ‘poortwachterfunctie’ bĳ de voordeur extra
aandacht krĳgen.
* Er is een hoofdthermometer aangeschaft om zo
nodig te beoordelen of een cursist mag/kan blĳ-
ven of de school moet verlaten.
* Er is een plank ingericht in het magazĳn naast
de administratie waar alle benodigde bescher-
mingsmiddelen voor de docenten klaarliggen
(handschoenen in diverse maten). De face
shields worden zowel aan de docenten als klas-
se-assistenten persoonlĳk uitgereikt.

de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 66 | juni 2020 | 56



de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 66 | juni 2020 | 57

Keramikos
Keramikos is niet alleen leverancier van materia-
len, grondstoffen en gereedschap voor de kera-
mist, er worden ook cursussen en workshops
georganiseerd: KleiSpot.

Wat heeft Keramikos de afgelopen maanden
voor/met de cursisten gedaan?
Winkel en online liepen – met aanpassingen –
door. We hebben bovendien een aantal filmpjes
geschoten en richten ons meer op de product-
informatie – we zagen zoveel online aangeboden
worden, naast het oneindige Insta en YouTube
aanbod... We hebben ook de tĳd genomen om te
werken aan de verschillende catalogi, die ontwik-
kelen zich nu hard. Dat heeft een verdergaande
golfbeweging: catalogus klaar, afbeeldingen voor
de site klaar en proeven in de winkel. Het is inno-
veren en meebewegen met de richtingen die er
wel zĳn.

Hoe worden de lessen weer opgestart?
Voorlopig worden alleen de workshops opgestart.
Bĳ Keramikos hebben we de afgelopen maanden
hard gewerkt om de lesruimtes aan te passen
conform de corona-veiligheidsprotocollen. De les-
ruimtes zĳn gereorganiseerd, zodat voor elk van
de cursisten (maximaal acht per les/workshop)
een eigen aparte tafel/stoel beschikbaar is, op
gepaste 1,5 meter afstand van elkaar.

We hebben voor de zomermaanden een cursus-
programma samengesteld, omdat we verwachten
dat juist deze zomer ideaal zal blĳken voor work-
shops – velen zullen een vakantie in Nederland

willen doorbrengen en met een workshop kun je
daar een creatieve invulling in eigen land aan ge-
ven. Daarmee slaan we twee vliegen in één klap:
aanbod voor belangstellenden én we geven aan
docenten de mogelĳkheid de door hun lessen/
workshops gederfde inkomsten in te halen. De
culturele sector is hard getroffen en wĳ willen
graag onze vaste en trouwe specialisten op ge-
bied van keramiek dit podium bieden.

Vast protocol is dat iedereen die het pand, de
winkel, de lesruimtes binnenkomt zĳn/haar han-
den ontsmet: daarvoor staan handdoekjes en
zeep/ontsmettingsmiddel klaar bĳ de ingang. Al
onze frequent touch oppervlakken zoals deurklin-
ken, lichtschakelaars, computergereedschap,
koffieapparaten worden dagelĳks regelmatig ont-
smet. Natuurlĳk zĳn er voldoende plekken om
handen te wassen.
Ook vragen we de deelnemers hun eigen lunch-
pakket mee te brengen, zodat we elke kans op
mogelĳke besmetting minimaal houden. Het kof-
fieaanbod blĳft onverminderd!

Hoe communiceer je naar je cursisten?
We verzoeken onze deelnemers samen met ons
de gang van zaken zo veilig mogelĳk te laten ver-
lopen, zodat we een leuke en inspirerende work-
shop-zomer beleven.

Hebben alle aanpassingen effect op je prĳs?
De prĳzen zĳn iets verhoogd, omdat Keramikos
ook extra investeringen moet doen.

We gaan in Keramikos en de KleiSpot heel re-
laxed om met elkaar en sturen (helpen herinne-
ren) de klant/cursist op een ontspannen wĳze.
Omdat er ook zoveel stress in het dagelĳks
bewegen is, willen we hier een gewichtloze om-
geving realiseren. Geen stress, ontspanning.

Op onze website staat het volledige zomeraan-
bod aan workshops. Ook het herfst- en winterpro-
gramma is daar te vinden.
16 juli Workshop Mallen maken – basis
17 juli Workshop Gietklei
23 juli Workshop Glazuren – basis
24 juli Workshop Glazuren – vervolg
30 juli Workshop Mallen maken – basis
31 juli Workshop Mallen maken – vervolg
Docent Bob van Schie
Maximaal 8 deelnemers

https://www.keramikos.nl
https://www.kleispot.nl
https://www.kleispot.nl


Mechtild Paauwe
Keramist Mechtild Paauwe geeft les in haar eigen
atelier in Deventer en bĳ Deventer Amateur Kun-
stenaars, zowel cursussen als workshops.

Wat heb je de afgelopen maanden voor/met
de cursisten gedaan?
Nadat de lessen halverwege de cursus abrupt
waren gestopt, had ik nog steeds het idee dat we
twee weken later de lessen wel weer zouden
kunnen oppakken. Ik bleef het werk dat in de
kasten stond voor hen goed nat houden. Toen
bleek dat dit een lang verhaal zou worden, heb ik
iedereen gevraagd om het werk op te halen. Ze
konden naar believen ook gereedschap of plan-
ken meenemen. Thuis gemaakt werk kon daarna
weer gebracht worden om te stoken. Deze op-
haaldag gaf mĳ een vreemd gevoel. Alsof iemand
midden in de cursus ineens besloten had dat het
zomervakantie was, terwĳl we niets klaar hadden
of afgerond was. Het was een afscheid voor een
onbepaalde tĳd en dat gaf een naar gevoel.

Er is sowieso een WhatsApp-groep waar alle cur-
sisten in zitten. Daarin plaats ik altĳd foto’s van
werk dat is gestookt, zodat mensen kunnen zien
hoe het eruit ziet, maar ook zodat ze weten dat
ze ermee door kunnen gaan de volgende keer.
Behalve dat ik hierin informatie deel, plaats ik ook
vaak filmpjes (o.a. van Mels Boom), of foto’s van
kunstenaars of keramisten die hen kunnen inspi-
reren. Of tentoonstellingen die interessant zĳn.

Ik heb natuurlĳk nog zitten nadenken over wat ik
kan bedenken. Ik had digitaal les kunnen geven,
maar dan worden de lessen klassikaal. Wat de
kracht is van de les, is dat iedereen zelf bedenkt
wat hĳ of zĳ wil maken. Ieder op zĳn eigen ni-
veau. Er zitten ook kunstenaars bĳ en die vinden
het juist belangrĳk dat zĳ op hun eigen niveau
aan de slag kunnen en technisch en vorm-
gevingsadvies kunnen krĳgen. Als je klassikaal
gaat werken, moet iedereen hetzelfde maken.
Dat heb ik dus niet gedaan.

Tĳdens de lockdown kreeg ik een vraag van twee
(jarige) studenten (uit Utrecht). Ze wilden iets
doen met hun verjaardag, iets met klei, iets prak-
tisch, en of ik iets wist. Ik vroeg waar zĳ behoefte
aan hadden en dat was een grote ontbĳt-/soep-
kom. Er sneuvelt wel eens wat in een studenten-
huis! En… het zou voor veertien studenten
moeten zĳn. Een mooie uitdaging en zo heb ik
een pakket samengesteld dat door een van de
studenten is opgehaald: Een plastic kom met
deksel, die als mal fungeerde. Daar zat al een
laagje plastic binnenin, een lomer, een mesje,
een spons, een stuk klei, een plank en een hand-
leiding. Dat alles keer veertien. Op de afgespro-
ken tĳd heb ik via WhatsApp gebeeldbeld en een
demonstratie gegeven van hoe je met behulp van
rolletjes een mooie ontbĳtkom kunt maken. In de
handleiding konden ze ook nog elke stap terug-
vinden. Na de instructie en een vragenrondje zĳn
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Workshop op afstand!

https://www.mechtildpaauwe.nl


ze aan de slag gegaan. Ik heb nog twee keer in-
gebeld, vragen beantwoord en meegekeken. Ze
deden het geweldig. ’s Avonds werden de kratten
en de gemaakte ontbĳtkommen (in de plastic
kom met deksel) weer teruggebracht. Ik ga ze
stoken en glazuren. Dan gaan ze weer terug naar
de studenten.

Hoe start jĳ je lessen weer op na de lock-
down?
In de tussenliggende tĳd denk je natuurlĳk veel
na over hoe nu verder te gaan. Ik bekeek mĳn
ruimte nog eens kritisch. Als ik niks zou doen,
zou ik welgeteld vier cursisten kunnen hebben
per dagdeel. Nu heb ik het geluk dat ik één grote
ruimte heb en één aangrenzende kleinere ruimte
in het voormalige Geertruidenziekenhuis in De-
venter. Er stonden nog enkele grote houtbewer-
kingsmachines, die heb ik verhuisd. Een wandrek
tussen de keuken en de werkruimte heb ik deels
afgebroken om de doorgang breder te maken.
Er staat nu een klein laag tafeltje waar mensen
hun handen kunnen desinfecteren bĳ binnen-
komst. Er zĳn twee grote tafels bĳgekomen van
elk 2,20 meter lang. Nu kunnen acht cursisten
deelnemen. Ook heb ik nagedacht over het ver-
minderen van de loopbewegingen. Ik heb de ta-
fels visueel gehalveerd met tape en er staan
cĳfers op de zitplekken. Op elke tafel staat nu
een setje basisgereedschap. Daarnaast zĳn er
per tafel twee plastic bakken. In de ene bak kan
het gereedschap worden gewassen en in de an-
dere gedesinfecteerd. Op de laatste zit ook een
deksel, want de inhoud bestaat uit 70% spiritus
en 30% water. Handschoentjes liggen er uiter-
aard bĳ. Wat ook nieuw is, is dat ik een vaste in-
deling heb gemaakt. Normaal kunnen mensen
gaan zitten waar ze willen, maar dat heb ik nu
voor ze bepaald. Zo kunnen cursisten direct bĳ
binnenkomst naar hun vaste plek lopen en ik heb
dan al het werk op hun tafel gezet. Alles om de
loopbeweging voor te zĳn.

Zie je nog (mogelĳke) knelpunten?
Zeker. Ik start 2 en 3 juni op. Knelpunten die ik
zie, is dat je vaak het werk dichtbĳ bekĳkt en zo
aanwĳzingen geeft. Dat is onvermĳdelĳk. Iets la-
ten zien vanaf 1,5 meter afstand is niet realis-
tisch. Het is toch praktĳkonderwĳs. Dat betekent
dat ik een mondkapje op zal moeten doen. Ik zie
daar als een berg tegenop. Ten eerste laat het je
expressie niet zien en ten tweede draag ik een
bril, waardoor deze de hele tĳd zal beslaan (en
zo zie ik weer niet veel).
Daarnaast gaf ik (voor de coronatĳd) in elke les
de zogenaamde 5-minuten-techniek, waarbĳ ik
telkens andere dingen voordeed. Soms een tech-
niek, soms een decoratie, soms iets over vorm-
geving. Dat kan ik nu niet doen, omdat mensen
daarvoor toch dicht bĳ je moeten staan. Dat vind
ik wel jammer, want het was echt een gewaar-
deerde toevoeging op de les.

Heeft dit allemaal effect op je prĳs?
Als ik in september zou beginnen met het inhalen
van de lessen die cursisten nog te goed hebben,
zit ik nog maanden zonder inkomsten en de ate-
lierkosten/verzekeringen etc. gaan wel gewoon
door. Daarom wil ik in juni al starten. De cursisten
hadden nog vĳf lessen te goed. Ik heb voorge-
steld om de pĳn van corona een beetje te delen.
Daarom geef ik vier in plaats van vĳf inhaalles-
sen. Vier lessen voor mĳn rekening en één les
voor eigen rekening. Willen mensen pas in
augustus starten, dan is de verdeelsleutel 50/50.
Zo kan ik in september weer met een nieuwe
start beginnen. Verdere kosten van verbouwing
of aanpassing zĳn voor mĳn rekening.

Wat doet/doen de vakvereniging(en) voor je?
Ik ben alleen lid van Platform Deventer Kunste-
naars, maar daar was het opvallend stil.

In augustus/september geef ik weer nieuwe cur-
sussen; workshops zĳn op afspraak.

Infografic voor de nieuwe indeling in coronatĳdperk Workshop op afstand!

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1619623801537681&id=100004702292200


Maak de keramiekwereld
mooier! Klik hier om
vriend (€ 20) van

de kleine K te worden
...of Vriend (€ 50) ...of VRIEND (€ 100)

en steun zo de kleine K, om elke
maand een mooi magazine te kunnen
uitgeven en elk jaar de papieren versie:

het grote K boek

Natuurlĳk kunt u ook gewoon
doneren op IBAN

NL68INGB0007343733 t.n.v.
Stichting k+K

Een betaalverzoek staat voor u klaar
(geldig t/m 27 juni):
€ 20 of € 50 of € 100

https://inspiratie.ceramic.nl/Structuur/vrienden.html
http://inspiratie.ceramic.nl/IBAN.pdf
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=hZLBFDuNdEuF5Xd80XwKMLaEhOcNuX6o
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=hIXPTb8IjPYzq9Hjs9EzMvdumnStbmnK
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=qqIdQ7nD4uhZlleVIdTJmNYb0pMkqC0h


Ook deze nieuwe grote K is een bron van inspi-
ratie en knowhow en mag in geen enkel atelier
ontbreken.

Belangrĳke vragen komen aan de orde: Hoe vind
ik mĳn eigen weg, mĳn eigen stem, mĳn eigen
manier om me in klei uit te drukken? En als ik die
al wel gevonden heb, hoe realiseer ik dan mĳn
werk? Met welke materialen, technieken en ge-
reedschappen? Bekende en beroemde kunste-
naars geven in dit boek hun persoonlĳke ant-
woorden. En geven bovendien inzicht in hun
technieken met duidelĳke voorbeelden. U kunt ze
stap voor stap volgen.

U kunt dit derde deel bestellen in de webshop
van de kleine K.

Het grote K boek 3

HET grote KERAMIEK inspiratie en knowhow
BOEK, Mels Boom, 2020, Stichting k+K,
256 pagina’s, A4 (210 x 297 mm), paperback,
genaaid, gedrukt op papier met FSC-merk,
kleur, Nederlandstalig.

ISBN 978-90-825430-2-5
€ 35

De grote K deel drie is uit!
Eindelĳk is het zover! Tegelĳkertĳd met onze grote
tentoonstelling in Keramiekcentrum Tiendschuur.
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https://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/dekleinek/


Mis geen nieuwe films
van de kleine K

neem hier een abonnement op
YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCX3LYle7ZsiWf2frF6iJlJA
http://colpaertonline.be
https://www.silexshop.nl


Dit jaar al
bijgedragen?
Bedankt!!!

Zo kunnen we weer
verder...

https://www.jolandavandegrint.nl
http://www.ojoka.com/cms/
http://www.ovendokter.com
https://inspiratie.ceramic.nl/Structuur/vrienden.html
https://inspiratie.ceramic.nl/Structuur/vrienden.html
https://inspiratie.ceramic.nl/Structuur/vrienden.html
https://inspiratie.ceramic.nl/Structuur/vrienden.html
https://inspiratie.ceramic.nl/Structuur/vrienden.html
https://inspiratie.ceramic.nl/Structuur/vrienden.html


https://www.vormenuitvuur.nl


Ook een leuke of mooie of interessante of gekke
foto? Stuur hem op om hier te publiceren!

F o t o v a n d e ma a n d
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Een staaltje van Hollandse nuchterheid te midden van een overdaad aan goud en glamour in het Mensjikov Paleis in Sint
Petersburg, foto: Margreet de Vries
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K l e i p e r s

https://forum.ceramic.nl


B o e k b e s p r e k i n g
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Saggar firing is een alternatieve stookmethode, verwant aan
pitfiring en barrel firing. Saggars of kapsels zĳn keramische
‘dozen’ en werden ooit gebruikt om delicaat werk in de hout-
oven te beschermen tegen rondvliegende verontreinigingen.
Tegenwoordig is dat niet meer nodig met de elektrische
ovens. Maar saggars worden nog wel gebruikt om – met
kleurende en brandbare materialen – een specifiek binnen-
klimaat te scheppen waardoor – tĳdens de stook – fraaie,

heel subtiele kleuren en patronen op
het werk ontstaan. En tegelĳkertĳd om
de elektrische oven te beschermen
tegen vrĳkomende gassen.

In haar zoektocht naar het vinden van
een eigen weg kwam Jolanda van de
Grint jaren geleden saggar firing te-
gen. Veel informatie was toen nog
niet beschikbaar hierover, maar door
veel te experimenteren heeft Van de
Grint zich steeds meer weten te be-
kwamen in deze techniek. Saggar
firing is een decoratiemethode waar-
van de resultaten vrĳ onvoorspelbaar
zĳn, maar door kennis en ervaring is
dit proces wel enigszins te sturen.
Van de Grint geeft er al jaren master-
classes in en dit boek is daar een
(uitgebreidere) neerslag van, bedoeld
als naslagwerk. Vorig jaar werd de
eerste druk gepubliceerd en die was
al snel uitverkocht; inmiddels is de
tweede druk beschikbaar waarin een
kleine aanvulling is opgenomen.

Het is een heel persoonlĳk boek ge-
worden, waarin Jolanda van der Grint
ook over haar eigen zoektocht vertelt.
Ze neemt de lezer stap voor stap mee
in het proces: het maken van een
saggar of kapsel, welke kleisoorten
geschikt zĳn om het object te maken,
het al dan niet aanbrengen van terra
sigillata op het werk (met recept), de
invloed van de maximumtemperatuur
tĳdens de biscuitstook, de verschillen-
de kleurende materialen en hoe ze
aan te brengen, de brandbare materi-
alen, de saggar stook en eventuele
nabewerking. Aangevuld met fraaie
werken van haar cursisten, sugges-
ties voor experimenten en wat te
doen bĳ problemen. Plus enkele lĳst-
jes, onder meer met kleisoorten en
verdere informatiebronnen. De talloze
fraaie voorbeeldfoto’s ondersteunen
de heldere tekst, evenals de ruim

SAGGAR FIRING in een elektrische oven
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opgezette vormgeving die gehouden is in de verfijnde kleu-
ren van de saggar firing. Het boek wordt ondersteund door
de website van Jolanda: aanvullende informatie, de nieuw-
ste experimenten, tips etc.

Het boek vormt voor de beginnende saggar stoker een
gedetailleerde en zeer overzichtelĳke inleiding tot deze

techniek. En ook voor degenen die al
langer bekend zĳn met dit soort tech-
nieken, kan het boek een bron van
inspiratie zĳn. Zeker een aanrader.

Yna van der Meulen

SAGGAR FIRING
in een elektrische oven

Jolanda van de Grint
eigen uitgave
2e druk 2020
88 pagina’s
kleur
ISBN-nummer 978-90-9031885-1
€ 24,50 excl. verzendkosten

O.a. te bestellen via
www.jolandavandegrint.nl

https://www.jolandavandegrint.nl
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Olga Simonov
Porselein is een uniek materiaal. Voor Olga Simonov het non plus ultra.
Ze kan er naar eigen zeggen alles mee. Voor haar zĳn haar stukken

kleine architecturale structuren, waarin ze allerlei facetten van het leven
kan uitdrukken. Loes & Reinier International Ceramics in Deventer toont

het werk van Simonov van 27 juni tot begin september.

Olga Simonov (Oekraïne, 1970) kreeg haar
opleiding in Rusland aan de vakschool voor
Kunst en Industrie Gshell (regio Moskou). Na
haar studie was ze van 1989 tot 1997 ontwerper
en porseleinschilder in porseleinfabriek Gshell.
Sinds 1997 woont ze in Duitsland en vestigde in
2013 haar eigen atelier in Wiesbaden. In 2019
won zĳ de eerste prĳs op de tiende keramiek-
biënnale van El Vendrell in Spanje.

Olga vertelt over haar manier van werken: ‘Mĳn
jarenlange ervaring als ontwerper in een porse-
leinfabriek, die voortdurend onderzoek gedaan
heeft naar materiaal, vorm en kleur, heeft een
blĳvend stempel gedrukt op mĳn stĳl van werken.
Wat ik belangrĳk vind, is het combineren van

functionaliteit met schoonheid. In mĳn geval is
dat handbeschilderd porselein. Als porselein-
ontwerper weet ik natuurlĳk veel van beeldhou-
wen, schilderen en technologie. In mĳn atelier
maak ik kleine series gebruiksvoorwerpen en
beschilder die met de hand. Als materiaal gebruik
ik Limoges porselein en meng mĳn onderglazuur
met gekleurde pigmenten. Ik giet mĳn producten
en werk ze met de hand af’, zegt ze. ‘Een uniek
stuk porselein is als het ware een klein bouw-
werkje en geeft me dezelfde ruimtelĳke mogelĳk-
heden. Als je een stuk ronddraait, zie je als het
ware telkens een andere scène. Maar daar moet
je dan wel de tĳd voor nemen. Porselein is een
uniek materiaal – je kunt er veel andere materi-
alen mee imiteren, terwĳl dat andersom nauwe-

Op de vorige pagina: Op het balkon, 2019, 11 x 11 x 19 cm ▼ Kunstkammer, 2019, elk 36 x 22 x 21 cm
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lĳks haalbaar is. Sinds ik twintig jaar geleden ver-
liefd werd op porselein, probeer ik dat gevoel met
mĳn werk over te brengen. Ik werk op gevoel en
schep mĳn eigen intieme universum dat verhou-
dingen, verbanden en tegenstrĳdigheden laat
zien, zoals ik die waarneem. Klei is een veelzĳdig
materiaal en ik kan mĳ er helemaal mee uitdruk-
ken. Het porseleinen oppervlak dient als canvas
voor mĳn verbeelding. Het samenspel van sculp-
tuur, grafische vormgeving en schilderkunst is
waar het bĳ mĳn werk om gaat.’

Reinier van de Voorde

27 juni tot begin september
Olga Simonov
Loes & Reinier International Ceramics
Korte Assenstraat 15, 7411 JP Deventer
Open: donderdag en vrĳdag 11 - 18
zaterdag 11 - 17

Koraalleven, 2019, 10 x 6 x 8 cm. Alle foto’s bĳ dit artikel: Olga Simonov

https://loes-reinier.com


Fransen en De Block bĳ Del Campo
Nu musea en galerieën weer open gaan, worden er weer nieuwe

exposities ingericht. Zo ook bĳ Galerie del Campo. Bezoek was sinds
3 mei alweer mogelĳk, met inachtneming van de voorschriften.
Vanaf 21 juni is er werk te zien van de bekende keramisten Lucia

Fransen en Yves de Block.

Lucia Fransen, keramist uit Amersfoort, staat
bekend om haar architectonische objecten, die
krachtig, rechtlĳnig en veelal gesloten zĳn.
Kenmerkend voor haar werk zĳn de fraaie tex-
turen en sobere, aardse stĳl. Recent heeft Lucia
nieuwe vormen geïntroduceerd. Open vormen,
kelken die met gebogen lĳnen een zachte en
organische sfeer aan haar werk geven. In tegen-
stelling tot haar bouwwerken, is nu ook de
binnenzĳde belangrĳk: een glanzend glazuur dat
de sobere buitenzĳde nog meer doet
accentueren. In Galerie del Campo worden deze
kelkvormen voor het eerst geëxposeerd.

Yves de Block, keramist uit Rotterdam, heeft
gedurende lange tĳd met traditionele hand-
opbouw zĳn vormen gerealiseerd. Hĳ maakte de
overstap naar een Japanse sculpturale techniek
die kurinuki heet. Een techniek van snĳden en
kerven in een kleimassa, die een onmiddellĳke
en intuïtieve werkwĳze toestaat met een veel
groter vormbereik.

Deze kurinuki techniek past Yves nu toe op zĳn
nieuwe vorm: doosjes. Die hebben de perfecte
dialectiek van binnen- en buitenkant. Kurinuki,
als techniek, als vrĳheid én beperking, heeft ook
die dubbele kant: het uitsnĳden van de vorm in
de kleimassa om vervolgens de binnenkant van
die vorm te ontdekken. Om dan in het glazuren
en stoken het karakter van die binnen- en die
buitenkant te optimaliseren.

Als de omstandigheden het toelaten, zal Yves
tĳdens de pop-in van 11 oktober een demon-
stratie kurinuki geven.

21 juni t/m eind oktober
Lucia Fransen en Yves de Block
Galerie del Campo
Drĳberseweg 12, 9418 PW Wĳster
Open: zondag van 1 - 5 uur. Daarnaast is bezoek
op afspraak gedurende de hele week mogelĳk.
De coronamaatregelen worden gehanteerd.
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Het meest gebruikte materiaal op begraafplaatsen is natuursteen.
Minder vaak zie je kunststeen, glas, metaal, hout of keramiek. Dit

laatste materiaal wordt vaak gebruikt voor grafurnen, waarin de as van
de overledene bewaard wordt. Hoe is in de loop van de geschiedenis
omgegaan met het gebruik van deze grafpotten? Rindert Brouwer van
Atelier Terre Aarde, samen met Jeannette Goudsmit gespecialiseerd in

funeraire cultuur, vertelt er meer over in deze tweedelige serie.

Urnen

Met de term urn of urne (afkomstig van het Latĳn-
se urna = kruik, pot, lĳkurn) wordt hier bedoeld
een container, meestal met deksel, voor de opna-
me van de asresten van een overledene, na de
crematie.
In het crematorium wordt de as, na een aantal
bewerkingen, in een asbus van metaal of kunst-
stof gedaan.
Afhankelĳk van wat landelĳk wettelĳk is toege-
staan, zĳn er veel mogelĳkheden voor de asbe-
stemming. Naar keuze van de nabestaanden kan
de inhoud van de asbus verstrooid worden op
een gekozen plek ter land, ter zee of in de lucht
of begraven worden op een begraafplaats in een
bestaand graf of op een urnenveld. Nadat de as
is overgedaan in een sierurn kan deze bĳgezet
worden in een open columbarium, een dichte ur-
nenmuur of in een urnentuin. De as kan ook wor-

den meegenomen naar huis. De as of een deel
van de as kan in deelurntjes worden gedaan of
verwerkt worden in allerlei voorwerpen, bĳvoor-
beeld in een (as)sieraad, schilderĳ of tatoeage
etc.
Een sierurn kan gemaakt zĳn van steen, marmer,
albast, brons, metaal, glas, hout, textiel, kera-
miek, kunststof of zelfs van biologisch afbreek-
baar materiaal.

Keramiek
Alle mogelĳkheden om van klei een keramisch
product te maken, zĳn ook toepasbaar op de ke-
ramische urn. Dat geldt voor het materiaal, de
klei, die kan bestaan uit aardewerk, steengoed of
porselein, de techniek van het stoken voor bĳ-
voorbeeld een terracotta of raku urn en de deco-
ratietechniek, de manier waarop de urn wordt

◄ Jeannette maakt een urn ► Een urn van Jeannette. Foto’s bĳ dit artikel: Jeannette Goudsmit en Rindert Brouwer
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voorzien van reliëf- of inlegwerk, van slibgoed,
pigmenten, oxides en/of glazuren en dergelĳke.
Als na een crematie de verbrande resten in een
urn werden gedaan, was dat in het begin (prehis-
torie) zeker een keramische urn van aardewerk,
meestal van roodbakkende klei, die op een lage
temperatuur werd gebakken.
Toen het pottenbakkersambacht zich verder ont-
wikkelde en men steeds hogere temperaturen
kon stoken, werden de urnen gevormd van
steengoed, meestal van witbakkende klei, en/of
van porselein.
Het mag duidelĳk zĳn, dat urnen van aardewerk
niet geschikt waren om in de buitenlucht ge-
plaatst te worden en urnen van steengoed of por-
selein wel.

Geschiedenis: crematie
Over de hele wereld en te allen tĳde hebben in-
humatie (begraven) en crematie naast elkaar be-
staan. Het laatste is die vorm van dodenbezor-
ging, waarbĳ het lichaam van de overledene
wordt verbrand en de resterende as wordt ver-
strooid of in een urn wordt gedaan. In 1969 werd
bĳ Lake Mungo in Australië een archeologische
vondst gedaan van crematieresten van een
vrouw, Mungo Lady genoemd, van 17.000 jaar
geleden en daarmee een van de oudste aanwĳ-
zingen van crematie.

Het gebruik van crematie-urnen hangt natuurlĳk
samen met die vorm van asbezorging, waarbĳ na
de crematie de resterende as in een urn wordt
gedaan. Crematie-urnen zĳn door veel bescha-
vingen gebruikt. Al van circa 7000 v.Chr. zĳn er
keramische urnen van aardewerk gevonden in
Jiahu (bĳ het huidige Wuyang), een neolithische
nederzetting in de centrale vlakten van China.
In Europa hebben de twee belangrĳkste vormen
van dodenbezorging, begraven en cremeren, el-
kaar afgewisseld of naast elkaar bestaan. Voor
de asbezorging zĳn er in grote lĳnen twee perio-
des aan te wĳzen:
1. tot 785 n.Chr., het jaar waarin Karel de Grote
het verbod tot lĳkverbranding uitvaardigde;
2. na 1873, het jaar waarin in Milaan het eerste
crematorium in Europa werd geopend.
Uit de geschiedenis van de crematie-urn in beide
periodes maak ik een selectie van een aantal on-
derwerpen; de eerste periode komt in dit artikel
aan bod, de tweede volgt in een later artikel.

Prehistorie
In Midden-Europa werden in de bronstĳd achter-
eenvolgens tĳdens de grafheuvelcultuur (1600-
1200 v.Chr.) en de urnenveldencultuur (1300-750
v.Chr.) de doden gecremeerd en de as in kerami-
sche urnen respectievelĳk in grafheuvels en op
urnenvelden begraven. In tegenstelling tot de
tweede periode werden de urnen uitsluitend on-
dergronds begraven.

Urnen van Jeannette. V.l.n.r.: urn van aardewerk, steengoed, porselein
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Toterfout en Halve Mĳl
In het meest westelĳke deel van de gemeente Veldho-
ven liggen zestien gerestaureerde grafheuvels uit de
midden bronstĳd (1800-1100 v.Chr.) in het gebied van
Toterfout en Halve Mĳl. De grafheuvels waren be-
stemd voor het begraven van een of meerdere doden in
boerensamenlevingen, die de naam Hilversumcultuur
hebben gekregen. Kenmerkend voor de Hilversum-
cultuur zĳn eenvoudige, tonvormige en dikwandige
urnen. De versiering bestaat meestal uit vinger- en
nagelindrukken op de rand, gecombineerd met afdruk-
ken van touw.
Uit onderzoek van de grafheuvels heeft men niet al-
leen de graven, maar ook de begrafenisrituelen kunnen
reconstrueren. De dode werd gecremeerd en de as en
beenderresten werden aanvankelĳk in een boomkist en
later in een urn gedaan. In een wĳde cirkel om het graf
werd een ringwal gegraven en/of een krans van palen

in de grond geslagen. De gracht of palenkrans moest
zorgen dat de geesten van de doden niet terugkeerden
in het rĳk der levenden. De ruimte daarbinnen werd
met heideplaggen tot een heuvel opgehoogd.
Vroeger liet men aan de oostkant een ‘opening’ tussen
de palen. Die ‘oriëntering’ heeft tot de theorie geleid
dat de constructie van de grafheuvels verband hield
met de zonnecultus, ja zelfs dat de grafheuvels een
soort Brabants Stonehenge zĳn. Het model met ring-
wallen en paalkransen komt immers alleen in
Stonehenge en de Brabantse Kempen voor. De palen
hebben dezelfde rangschikking als de stenen in Stone-
henge en ook Stonehenge wordt omgeven door een
wal en een gracht. In Brabant gebruikte men hout bĳ
gebrek aan grote stenen. Bovendien stammen beide uit
dezelfde bronstĳd en liggen beide op bĳna dezelfde
breedtegraad: 51º 25’ NB en 51º 11’ NB!

◄ Plaquette bĳ ringwalheuvel; structuur ▲ Paalkransheuvel ▼ Ringwalheuvel
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Bĳ de Grieken: krater
In het oude Griekenland was crematie gebrui-
kelĳk en werd de as meestal in een beschilderde
Griekse vaas van aardewerk geplaatst. Griekse
vazen werden voor veel doeleinden gebruikt, zo-
wel in het dagelĳks leven als in begrafenis-
rituelen. Bekend zĳn de Dipylonvazen, grafvazen
die bĳ opgravingen op begraafplaats Kerameikos
in de pottenbakkerswĳk van Athene werden ge-
vonden. Het is echter vooral de κρατήρ = krater,

een mengvat dat werd gebruikt om wĳn met wa-
ter te mengen, die ook als crematie-urn diende.
Prachtige beschilderingen van vazen c.q. urnen
stammen uit de Attische periode, die gekenmerkt
wordt door de zwartfigurige en vervolgens rood-
figurige stĳl.
Een mooi voorbeeld van de Attische roodfigurige
stĳl is de antieke urn waarin de as van Sigmund
Freud en zĳn vrouw Martha werd gedaan.
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Freud Corner
In het Ernest George Columbarium, een van de bin-
nenruimtes in het Golders Green Crematorium (ge-
opend in 1902) in Londen, staat in het midden van een
nis, gebouwd in rode baksteen met ramen, een zwart
marmeren sokkel, met daar bovenop de crematie-urn
van Sigmund Freud (1856-1939) en zĳn vrouw Mar-
tha Freud (1861-1951). Op de sokkel staan in goud
hun namen, geboorte- en overlĳdensdata.
Hoewel van joodse afkomst werd Freud al vroeg
atheïst en liet in 1919 testamentair vastleggen, dat hĳ
gecremeerd wilde worden, omdat dit proces goedko-
per en eenvoudiger was. Drie dagen na zĳn dood op
23 september 1939 werd hĳ gecremeerd in het Gol-
ders Green Crematorium en zĳn as werd in een oude
Griekse klokkrater uit de vierde eeuw v.Chr. gedaan,
die afkomstig was uit zĳn grote verzameling van meer
dan 2000 antiquiteiten. De klokkrater had Sigmund in
1931 bĳ zĳn vĳfenzeventigste verjaardag gekregen
van prinses Marie Bonaparte.
Na de dood en crematie van zĳn echtgenote Martha
Freud-Bernays werd haar as ook in de klokkrater ge-
daan, waarna deze werd verzegeld.
Aan weerszĳden van de sokkel met de urn zĳn in de
nis twee stenen kasten gemaakt, waar op de planken in
totaal dertien urnen van metaal of hout zĳn geplaatst
met de asresten van familieleden Freud en aange-
trouwden. De nis kreeg niet voor niets de naam Freud
Corner.

De decoratie van de klokkrater stamt uit de Attische
periode, waarin vazen achtereenvolgens werden ver-
sierd in zwartfigurige stĳl (zwarte figuren op een rode
achtergrond) en roodfigurige stĳl (rode figuren op een
zwarte achtergrond). De vazen werden gevormd van
rode, naar oranje neigende aardewerkklei. Op de onge-
bakken, leerharde klei werden afbeeldingen uit het da-
gelĳks leven of uit de mythologie van het oude
Griekenland aangebracht. De urn van Freud is beschil-
derd met scènes uit het leven van Dionysos, de god
van wĳn, theater en de dood.
De tekeningen werden met een pen in de klei gekrast
of met een penseel met rood slib aangebracht, waar-
door een soort reliëf ontstond. De ruimte tussen de fi-
guren werd opgevuld met grĳs, zwartbakkend slib.
Daarna werd de vaas/urn gebakken.

Bĳ een inbraak in de nieuwjaarsnacht van 2014 heb-
ben inbrekers in een poging de oude klokkrater met de
as te stelen, deze kapot geslagen. Daarom wordt de
gerestaureerde urn nu bewaakt en beschermd achter
speciaal glas.



Giovanni Battista Piranesi: tekening (1756) van het columbarium voor de slaven van keizer Augustus en Livia Drusilla

De Romeinen: olla
In het oude Rome werd tot ca. 500 v.Chr. regel-
matig begraven, daarna werd crematie in het Ro-
meinse Rĳk gebruikelĳk tot het eind van de vierde
eeuw n.Chr.
Omdat het bĳ wet verboden was de doden te be-
graven of te cremeren binnen de stadsmuren,
werden langs de wegen die van het centrum af
liepen – het bekendst is de Via Appia – geleidelĳk
aan veel grafmonumenten gebouwd. De rĳken
lieten hun familieleden bĳzetten in enorme bouw-
werken, waarin de urnen met as werden bĳgezet
in sarcofagen. De minder welvarenden konden
zich bĳ leven van een plaatsje verzekeren in een
groot collectief graf ofwel columbarium. Dat
waren grote ondergrondse kamers met in de mu-

ren talloze nissen voor de urnen met as. In Rome
en omgeving zĳn meer dan honderd van deze co-
lumbaria uit de eerste eeuw n.Chr. ontdekt. Veel
ervan werden gemaakt in opdracht van rĳken, die
ook na hun dood verantwoordelĳk waren voor het
lot van hun vele slaven en vrĳgelatenen. Ollae,
aardewerken potten die als urnen dienden, wer-
den in de nissen geplaatst. Op marmeren platen
boven de nissen stonden de namen van de per-
sonen die waren bĳgezet.
Een olla was een gedrongen, ronde pot of kruik,
die vooral in de keuken werd gebruikt, zowel als
kookpot als voorraadpot. Maar het woord olla kan
dus ook verwĳzen naar een urn.
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Museum Het Valkhof Nĳmegen:
Begraven in de Romeinse tĳd

In 2007 was er een expositie in Museum Het Valk-
hof in Nĳmegen met als onderwerp: Begraven in de
Romeinse tĳd.
In de Romeinse tĳd (ca. 10 v.Chr. tot 400 n.Chr.),
toen Nĳmegen Ulpia Noviomagus Batavorum werd
genoemd, kwamen zowel begraven als cremeren als
vormen van dodenbezorging voor. Onder Romeinse
invloed veranderden de begrafenisgebruiken van de
plaatselĳke bevolking, maar inheemse tradities gin-
gen niet helemaal verloren. De grafvelden uit die
periode tonen de verschillen tussen de inheemse be-
volking, de Romeinse soldaten en de geromaniseer-
de bewoners, zĳ die de gewoonten en gebruiken van
de Romeinen hadden overgenomen. Soldaten wer-
den in de eerste eeuw vaak gecremeerd op brandsta-
pels, direct boven een kuil, waarin hout-, as- en bot-
resten vielen. Ook de geromaniseerde inwoners
werden in deze tĳd gecremeerd, maar hun resten
zĳn meestal in een aardewerken urn bĳgezet in een
kuil.

In de expositie werden in vitrines diverse voorwer-
pen getoond uit de graven, waaronder ook een aan-
tal aardewerken urnen.
• In een grafveld uit de derde eeuw n.Chr. van de in-
heemse (Germaanse) bevolking werden potten van
inheemse makelĳ gevonden, waaronder een handge-
vormde urn met ingekerfde versiering, waarin zich
de gecremeerde resten bevonden van een zuigeling.
Hieronder een aantal aardewerken urnen uit de ex-
positie.
• Uit een graf uit het midden van de eerste eeuw
n.Chr. kwamen twee grote potten, waarin de ver-
brande beenderen van een kind van rond de tien jaar
waren bĳgezet.
• In een graf uit het begin van de eerste eeuw n.Chr.
werden drie handgemaakte potten gevonden. In de
twee eerste potten waren de verbrande beenderen
van een vrouw van circa twintig jaar bĳgezet. In de
derde pot zaten wat bĳgiften: drie bronzen fibulae
en een parfumflesje van glas.
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V.l.n.r.: De Capitulatio, vakblad Uitvaart juni 2018, Eindhovens Dagblad 12 april 2018

denbezorging, die hier werden herhaald, zoals
artikel 7: Indien iemand naar heidens gebruik het
lichaam van een gestorven mens verbrandt en
zĳn gebeente terugbrengt tot as, wordt hĳ gestraft
met (het verlies van) zĳn hoofd; artikel 22:Wĳ be-
velen, dat de lĳken van de christelĳke Saksen
naar de begraafplaatsen van de kerk worden ge-
bracht, en geenszins naar de grafheuvelen der
heidenen!
En al was daarmee nog niet een definitief einde
gekomen aan de crematie, we kunnen het be-
schouwen als het einde van een periode.

Wel klei, geen keramiek
In onze tĳd, waarin crematie als vorm van doden-
bezorging hoogtĳ viert, worden er allerlei soorten
urnen aangeboden, onder andere van keramiek.
Maar ook van droge klei: ik kwam tweemaal een
artikel in de pers tegen, waarin wel de termen klei
en keramiek werden genoemd, maar waarin
sprake was van urnen gemaakt van klei, waarbĳ
de urnen niet gebakken werden en waarbĳ dan
ook geen sprake is van keramiek.
In het ene geval is sprake van klei uit de Wad-
denzee, die in atelierWaddenkeramiek ongebak-
ken blĳven. In het tweede geval is sprake van
natuurklei (sic!), waarbĳ de maker zĳn hobby
– werken met keramiek – gebruikt om van die klei
urnen te maken die niet gebakken worden.
Niet bakken is een mooie manier om zowel as als
urn aan de natuur terug te geven.

Verbod op lĳkverbranding
Aan het einde van het Romeinse Rĳk was er al
een grote achteruitgang van crematies. Een
heel praktische reden daarvoor was het groei-
end tekort aan hout. Maar de belangrĳkste re-
den was de opkomst van het christendom. Het
christendom had aanvankelĳk geen traditie ten
aanzien van begraven. Maar uiteindelĳk koos
men niet voor het heidense ritueel van verbran-
den, maar voor de joodse traditie van begra-
ven. Bovendien was Christus ook begraven,
alvorens hĳ uit het graf verrees. Men begroef
de doden zoals de Romeinen dat deden, buiten
de stad.
Onder de regering van keizer Constantĳn de
Grote (272-337) werd na zĳn overgang tot het
christendom de lĳkverbranding in zĳn rĳk ver-
boden op het Concilie van Nicea (325).
In 782 vaardigde Karel de Grote met de Capi-
tulatio de partibus Saxoniae een wet uit, die
bedoeld was om het land van de heidense
Saksen voorgoed aan de Franken te onder-
werpen door het gedwongen te kerstenen. In
deze wet stond de doodstraf op o.a. lĳkver-
branding naar heidens gebruik.
In 785 werd door Karel de Grote het Concilie
van Paderborn belegd, waar de onderworpen
Saksen de Frankische heerschappĳ werd op-
gelegd. In nieuwe bepalingen werd iedere vorm
van de oude godsdienst verboden; het chris-
tendom werd staatsgodsdienst. Ingrĳpend
waren de bepalingen op het gebied van de do-
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Jennifer Tee - Falling Feathers
Deze tentoonstelling laat verschillende sculp-
turale werken zien, waaronder fantasierĳke
collages en twee installaties van zwarte en witte
porseleinen veren. Tee’s werk kenmerkt zich
door een combinatie van kracht en ingetogen-
heid, waarmee ze de toeschouwer uitnodigt een
nieuwe wereld te betreden.

In haar werk staat the soul in limbo centraal.
Tee is geïntrigeerd door een ‘tussenstaat van
zĳn’, zoals het gebied tussen het fysieke en het
psychische of de overgang tussen leven en
dood. Ook onderzoekt ze de veranderlĳkheid en
complexiteit van het bestaan waarin culturen
voortdurend in elkaar overlopen.

t/m 25 oktober
Keramiekmuseum Princessehof
Grote Kerkstraat 11
8911 DZ Leeuwarden
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 17

Jólan van der Wiel - Dragonstone
In deze tentoonstelling is onder meer een intri-
gerende installatie te zien, waarin design, kera-
miek en magnetisch poeder samenkomen. Op
unieke wĳze geeft Van der Wiel met gebruik van
het magnetisch veld vorm aan zĳn werk, dat er
buitenaards uitziet.

De bezoeker maakt kennis met een geheel
nieuwe techniek: magnetische keramiek. In zĳn
werk gebruikt Van der Wiel het magnetisch veld
als gereedschap om zĳn materiaal te sturen en
manipuleren. Het werk dat hĳ voor de tentoon-
stelling in het Princessehof heeft gemaakt, is
gevormd door de krachtvelden van magneten.

t/m 25 oktober
Keramiekmuseum Princessehof
Grote Kerkstraat 11
8911 DZ Leeuwarden
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 17

Galeries en musea zĳn (deels) weer open; check of breng een virtueel bezoek
door op de gele button te klikken!

http://princessehof.nl
http://princessehof.nl
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Jubileumwedstrĳd KLEI
In november 2020 bestaat het blad KLEI kera-
miek magazine 40 jaar. Om dit te vieren orga-
niseert stichting KLEI weer een wedstrĳd met
het thema KLEI in beweging. Alle abonnees,
zowel hobbyisten als professionals, worden
uitgenodigd deel te nemen. Alle klei- en
stooktechnieken zĳn toegestaan. De enige
beperking is de afmeting: deze mag maximaal
35 x 35 x 35 cm zĳn. De uiterste inzendtermĳn is
1 september 2020.

Een vakkundige jury beoordeelt de ingestuurde
foto’s. De geselecteerde werken worden in okto-
ber tentoongesteld bĳ Babel in ’s-Hertogen-
bosch en zullen ook, net als in 2015, in een
catalogus worden opgenomen. De jury kent een
eerste prĳs van € 500, een tweede prĳs van
€ 200 en een derde prĳs van € 100 toe.

De winnaars worden bekendgemaakt tĳdens de
feestelĳke opening van de tentoonstelling. Alle
bezoekers van de expositie kunnen een stem
geven aan hun favoriete werkstuk. Het werk met
de meeste stemmen ontvangt de publieksprĳs
van € 200. Deze prĳs zal worden uitgereikt op
de laatste dag van de expositie. De juiste data
worden nog bekendgemaakt.

Heykamp en Crompvoets
Bekende namen uit de Nederlandse keramiek-
wereld tonen hun werk.

Job Heykamp maakt zĳn gebruiksgoed van
steengoed met asglazuur. Daarnaast maakt hĳ
wandobjecten en monumentale vormen. Zĳn
stukken hebben een persoonlĳke, spontane
uitdrukking die het werk meteen herkenbaar
maakt.

Joop Crompvoets werkt als draaispecialist ook
met steengoed. Hĳ werkt zĳn stukken af met
zoutglazuur. Zĳn vakmanschap geeft hem dui-
delĳk vrĳheid bĳ het maken van zĳn gebruiks-
goed. Joop is een bekend draaidocent.

t/m 11 juli
Loes & Reinier International Ceramics
Korte Assenstraat 15
7411 JP Deventer
Open: donderdag t/m vrĳdag 11 - 18
zaterdag 11 - 17

https://www.klei.nl
http://loes-reinier.com
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Klei met een grote K
Ter gelegenheid van het vĳfjarig bestaan van de
kleine K nodigde Keramiekcentrum Tiendschuur
in Tegelen vĳftien van de ruim driehonderd in die
vĳf jaar beschreven kunstenaars uit voor deze
jubileumexpositie.

t/m 20 september
Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen
Kasteellaan 8
5932 AG Tegelen
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 17

Schiffmacher Royal Blue Tattoo
Inkt verbindt. Gelaagd, diepgeworteld en met
respect een ode aan het Delfts blauw en de
kunst van het tatoeëren. Een unieke samenwer-
king tussen twee traditionele ambachten uit een
oude wereld. Overzees hier naartoe gehaald
vanuit het Oosten. Rĳk aan cultuur, traditie en
symboliek. Kunstvormen die eenmalig handma-
tig worden aangebracht. Met naald in de huid of
met penseel op het biscuit. Schiffmacher Royal
Blue Tattoo is een verhaal over geloof, hoop en
liefde. Samengesteld uit exclusief ontworpen
handgeschilderde objecten. Ontworpen door
Henk Schiffmacher en aangevuld met items en
verhalen uit zĳn omvangrĳke collectie.

t/m 31 oktober
Royal Delft
Rotterdamseweg 196
2628 AR Delft
Open: maandag t/m zaterdag 9 - 17
zondag 12 - 17

https://tiendschuur.net
https://www.royaldelft.com
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Gezonken Schatten
Keramiekmuseum Princessehof presenteert
Gezonken Schatten: geheimen van de Maritie-
me Zĳderoute. De tentoonstelling laat keramiek
en andere voorwerpen zien die gevonden zĳn
aan boord van acht scheepswrakken uit de
negende tot en met de negentiende eeuw. Hon-
derden bruiklenen kwamen naar Leeuwarden,
onder andere uit Korea en Singapore. De vond-
sten vertellen fascinerende verhalen over de
Maritieme Zĳderoute in Azië. Daarmee gaat een
verborgen wereld open van internationale han-
del en uitwisseling.

t/m 28 juni
Keramiekmuseum Princessehof
Grote Kerkstraat 11
8911 DZ Leeuwarden
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 17

Under Construction
In haar solotentoonstelling presenteert Anne
Wenzel voor het eerst de hele serie Under
Construction in Nederland. Borstbeelden, die
mooie en sterke vrouwen voorstellen, verwond
door tekstfragmenten die ze in de verse klei
heeft gesneden. De stukken worden gepresen-
teerd als één grote installatie, samen met meer
abstracte, prachtig geglazuurde keramische
elementen. Kubussen, verwĳzend naar het
architecturale gebruik van beton.
Voor deze gelegenheid maakte Anne Wenzel
een muurschildering met waterballons en met
verf gevulde Super Soakers. Een installatie
tussen deconstructie en bevestiging.

t/m 31 december
Museum Het Valkhof
Kelfkensbos 59
6511 TB Nĳmegen
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 17

Foto: Anders Sune Berg

http://princessehof.nl
https://www.museumhetvalkhof.nl
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Met werk van...
Deze tentoonstelling – met werk van Athos
Bulcão, Marcos Castro, Anna Franceschini, Ni
Haifeng, Nicolás Lamas, Praneet Soi, Adriana
Varejão, Ana Vaz, Bouke de Vries, Raed Yassin,
Karlos Gil en Belén Zahera – onderzoekt hoe
vorm landsgrenzen doorkruist. Neem blauw-wit
aardewerk, zoals Delfts blauw in Nederland,
Qinghua-porselein in China, Iznik-keramiek in
Turkĳe, Azulejo in Portugal, Engels porselein
(‘China’) of Talavera Poblana in Mexico. Een
kosmopolitisch artefact met zĳn wortels in de
wereldhandel, maar overal aangepast aan
lokale tradities. Het is die wereldhandel, onlos-
makelĳk verbonden met het kolonialisme, die
samenlevingen ingrĳpend veranderde. Door een
kunstuiting van een wereld in beweging als
vertrekpunt te nemen, nodigt deze tentoon-
stelling uit om historisch blauw-wit aardewerk te
zien als mobiele drager van ideeën en tradities,
maar ook als vertrekpunt en bestemming
hiervan. Er is werk in diverse media te zien van
hedendaagse kunstenaars uit Noord-, Midden-
en Zuid-Amerika, Azië en Europa.

Afbeelding: Karlos Gil en Belén Zahera,
Parasite (Magic Spout), 2020, aardewerk, met
dank aan de kunstenaars. Foto: Kristien Daem.

t/m 23 augustus
Witte de With Center for Contemporary Art
Witte de Withstraat 50
3012 BR Rotterdam
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 18

Porselein aan de Jisperweg
is een initiatief van Wil van Blokland en Inge
Bečka. In het weekend van 18-19 juli
(12-17 uur) zĳn hun bĳzondere ateliers geopend
voor iedereen die belangstelling heeft voor
porselein. Wil van Blokland en Inge Bečka
verlaten ieder jaar de Jisperweg twee maanden
om naar China te gaan en daar hun nieuwe
porseleinen werk/collecties te maken.

Wil maakt monumentaal werk en zoekt naar
diepgang en verstilling. Zĳ wil met haar werk
de essentie van het bestaan laten zien. Grote
porseleinen tablets bewerkt ze met glazuren tot
eenvoudige abstracte ‘schilderĳen’. ‘Het abstra-
heren helpt mĳ de complexe wereld te begrĳ-
pen.’
Inge werkt op het snĳvlak van kunst en design.
Naast haar vrĳe werk The Blob en Another Brick
on the Wall maakt zĳ ook in kleine oplage uniek
en functioneel werk. ‘Ik vind het leuk en interes-
sant om een bestaand object uit zĳn context te
halen. Of het zodanig te bewerken dat het
enerzĳds herkenbaar is, maar dan met mĳn
eigen specifieke touch.’

Wil en Inge vertellen u graag over het wat, hoe
en waarom van hun jaarlĳkse werkverblĳf in
China. Belangstelling en in het bovengenoemde
weekend niet in de gelegenheid om te komen?
Bezoek op afspraak kan.

18 en 19 juli
Atelier Wil van Blokland
Jisperweg 53-A, Westbeemster
Kunstwerkruimte | Inge Bečka
Jisperweg 123, Westbeemster

https://www.wilvanblokland.nl
http://www.ingebecka.com
https://www.wdw.nl
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Vibrant systems - Michael Cleff
Michael Cleff is al decennia lang een van de
belangrĳkste Duitse keramiekkunstenaars. Zĳn
werk is zeer herkenbaar, ondanks het recente
gebruik van meer kleur. Een uitgebreid artikel
over Cleff en zĳn werk verscheen kort geleden
in de kleine K (nummer 62).

7 juni t/m 23 augustus
Keramion
Bonnstraße 12
50226 Frechen
Duitsland
Open: dinsdag t/m vrĳdag 10 - 17
zaterdag 14 - 17

Duo: Higgins en Kamp
De Nederlandse Liesbeth Kamp komt tot span-
nende composities in vorm. Uitgangspunt is het
creëren van een aantal ronde bol- of komvor-
men die ze snĳdt en assembleert. Na het maken
van de vormen wordt de schildering aange-
bracht door te kleuren met sinterengobes. De
decoraties worden aangebracht als respons op
de vorm.
De Brit John Higgins vervaardigt zĳn vazen,
schalen en borden met veel dynamiek. De basis
van zĳn vormen zĳn platen klei die op de draai-
schĳf tot stand komen. Door er mee te gooien
worden ze vervormd. Het maakt de werken
uniek en ruig. De oppervlakken worden eenvou-
dig gedecoreerd met slibs en oxiden.

t/m 27 juni
Galerie Terra Delft
Nieuwstraat 7, 2611 HK Delft
woensdag t/m vrĳdag 11 - 18
zaterdag 11 - 17
1e zondag van de maand 13 - 17

http://www.keramion.de
https://terra-delft.nl/nl/
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O.a. Els Klarenbeek
Galerie Huis ter Heide, Norgervaart 10a

9336 TE Huis ter Heide
t/m 30 augustus

Zomerexpositie
Beelden in Gees, Schaapveensweg 16

7863 TE Gees
1 juni t/m 27 september

Ode aan de Natuur
Werk van 40 NVK-leden, Bomenmuseum

Velperengh 13, 3941 BZ Doorn
6 september t/m 25 oktober

Antoinette van Brussel
Het Depot, Arboretumlaan 4

6703 BD Wageningen
t/m 31 januari 2021

O.a. Pepĳn van den Nieuwendĳk
Zeeuws Museum, Abdĳ(plein)

4331 BK Middelburg
doorlopend

Help het Princessehof aan oude
spullen!

Galeries en musea zĳn (deels) weer
open; check of breng een virtueel
bezoek door op de gele tekst te

klikken!

O.a. Yves Malfliet
Valcke Art Gallery, Bernard Spaelaan 14

9000 Gent (BE)
t/m 13 juni

O.a. Rob Stultiens
Museum Valkenburg, Grotestraat Centrum 31

6301 CW Valkenburg aan de Geul
t/m 14 juni

Bloemen
Galerie Posthuys Texel

Brink 14, 1796 AJ De Koog
t/m 28 juni

Haring
Galerie Posthuys Texel

Brink 14, 1796 AJ De Koog
10 juni t/m 5 juli

Chris Lanooy: Experimentele glazuren
Museum Gouda, Achter de Kerk 14

2801 JX Gouda
t/m 30 augustus

Collectie Cor Unum
Yksi Expo, Torenallee 22-04

5617 BD Eindhoven
t/m 30 augustus

Parels uit het Verre Oosten
Kröller-Müller Museum, Houtkampweg 6

6731 AW Otterlo
t/m 30 augustus

Mendini
Groninger Museum, Museumeiland 1

9711 ME Groningen
t/m 30 augustus

O.a. Edith van Eĳden-Calis
Atelier E, Mierenmeent 122

Hilversum
t/m 30 augustus

Klik hier voor nog meer informatie:
wie, wat, waar in de wereld van de

keramiek

Uw evenement ook in KleiPers?
Stuur tekst, hoge resolutie foto van een kera-
misch werk, gegevens over plaats/tĳd naar de
kleine K. Klik hier om te mailen. Stuur voor de
15e van de voorafgaande maand uw informatie.
Publicatie is in principe op de laatste vrĳdag
van de maand.

Blĳ
me
t d
e k
lei
ne
K?

Wo
rd
vri
en
d!

http://www.galeriehuisterheide.nl
https://www.beeldeningees.nl/expositie/
https://www.bomenmuseum.nl/ontdek-het-museum/activiteiten-in-2020/
https://www.hetdepot.nl
https://www.zeeuwsmuseum.nl/nl
https://www.princessehof.nl/over-het-museum/nieuws/princessehof-zoekt-spullen-voor-kunstinstallatie/
https://www.princessehof.nl/over-het-museum/nieuws/princessehof-zoekt-spullen-voor-kunstinstallatie/
https://www.valcke-artgallery.be
https://www.museumvalkenburg.nl
https://www.galerieposthuys.nl
https://www.galerieposthuys.nl
https://www.museumgouda.nl
https://www.museumgouda.nl
https://www.cor-unum.com/presentatie-bij-yksi-expo-in-eindhoven/
https://www.krollermuller.nl/parels-uit-het-verre-oosten
https://www.groningermuseum.nl
https://edithvaneijden.nl
https://inspiratie.ceramic.nl/Lijsten/keramiekbezoeken.html
https://inspiratie.ceramic.nl/Lijsten/keramiekbezoeken.html
https://inspiratie.ceramic.nl/Lijsten/keramiekbezoeken.html
https://inspiratie.ceramic.nl/Lijsten/keramiekbezoeken.html
mailto:inspiratie@ceramic.nl
https://inspiratie.ceramic.nl/Structuur/vrienden.html
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Leesvoer nodig in deze enerverende tĳden?

De inspiratie website:
de blik op de wereld van de keramiek

en... actueel nieuws op de
Facebookpagina

http://inspiratie.ceramic.nl/Boeken/boekenoverkerami.html
https://inspiratie.ceramic.nl
https://www.facebook.com/de.kleine.K/
https://inspiratie.ceramic.nl/Boeken/boekenoverkerami.html
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C o l o f o n
De kleine K
Dit onafhankelĳke digitale keramiekmagazine
biedt inspiratie en knowhow over keramiek.
Voor amateurs en professionals. Onafhanke-
lĳk, met informatie waar u wat mee kunt.

Uitgever
Stichting k+K
deKleineK.nl

Publicatie
De kleine K verschĳnt in principe op de laatste
vrĳdag van elke maand. Het aantal pagina’s is
variabel. Niet meer dan een derde van het
aantal pagina’s is gewĳd aan advertenties.

Abonnementen
kunnen alleen online afgesloten worden. Aan-
melden kan hier. Wĳzigen en opzeggen kan
via de link in de mail die bĳ aanmelding werd
toegestuurd; u vindt de link ook in de mail die
elke maand het verschĳnen van een nieuw
nummer aankondigt. Abonnementen lopen van
het eerste nummer na aanmelding tot en met
het laatste nummer voor opzegging.
Een aantal oudere nummers kan gratis van de
website gedownload worden.

Prĳs
Dit magazine is gratis. Advertenties en
donaties houden het zo.

Adverteren
De tarieven zĳn aantrekkelĳk. Op de
tarievenkaart vindt u ook informatie over aan-
leverspecificaties, kortingen en dergelĳke.
Verdere informatie kunt u aanvragen. Door te
adverteren sponsort u de kleine K en werkt u
mee aan continuïteit.

Geïnspireerd?
Investeer in verrĳking van de keramiekwereld
en houd de kleine K gratis. Dat kan door
vriend te worden, te doneren of te adverteren.
Elke donatie is welkom. Maak een bedrag over
naar IBAN NL68INGB0007343733 t.n.v.
Stichting k+K.

Inhoud
Samenstelling, grafische vormgeving en
teksten (tenzĳ anders aangegeven): Mels
Boom. Fotoverantwoording: als door kunste-
naars geleverd. Aan deze uitgave droegen bĳ:
Rindert Brouwer, Nathalie Doyen, Christophe
Dutoit, Line Dutoit Choffet, Elisabeth Eyl,
Jeannette Goudsmit, Elvira Groenewoud,
Sander Hendriks, Anna Dorothea Klug, Yna
van der Meulen, Jet Twĳnstra en Reinier van
de Voorde.

Kopĳ
Werk mee aan een volgende uitgave! Kopĳ
kan alleen in digitale vorm ingeleverd worden.
Beeldmateriaal moet van voldoende resolutie
zĳn (minstens 1500 x 2500 pixels, niet gecom-
primeerd) en vrĳ van rechten. De inzender van
tekst en beeldmateriaal vrĳwaart de uitgever
voor aanspraken van derden. Teksten en
afbeeldingen kunnen bewerkt worden.

Het maken van keramiek is niet altĳd zonder
risico’s; goede voorbereiding en kennis terzake
zĳn noodzakelĳk. De informatie in deze uitgave
is met zorg samengesteld, maar de samen-
stellers kunnen niet aansprakelĳk gesteld
worden voor de juistheid ervan.

© Alle rechten voorbehouden. Teksten en
afbeeldingen in deze uitgave zĳn beschermd
tegen kopiëren. Het opheffen van deze
bescherming of het anderszins kopiëren is niet
toegestaan. Kopiëren en printen voor eigen
gebruik mogen wel. Het merk ‘de kleine K’ is
wettelĳk beschermd.
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Download verschenen nummers.

Bezoek de Facebookpagina
met actueel nieuws of het forum voor vragen

en opmerkingen.
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