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de kleine K
Inspiratie is zowel voor Grant Aston als Clémentine
Dupré de architectuur. Vooral de vormenwereld van de
gebouwde omgeving abstraheren ze, elk op zĳn eigen
manier. Alexandra Engelfriet gaat op een volkomen
andere wĳze met de materie klei om. Ze gaat hem
fysiek te lĳf en creëert zo repeterende, golvende
vormen in het klei-oppervlak.
Bĳ Knowhow gaat het niet alleen om de technische
achtergrond van het werk. Belangrĳker nog is het
creatieve proces. Hoe komt een mens van een klomp
klei naar een sculptuur die precies de gewenste
uitdrukking heeft? Deirdre McLoughlin laat zien wat
haar beslismomenten waren bĳ het maken van Red
Rover.
Dit is weer een extra dik nummer geworden, want in
de rubriek Wat & Hoe laten we weer een aantal
docenten en instellingen in Hoe los jĳ het op? aan het
woord, die hun lessen in deze moeilĳke omstandigheden weer gaan opstarten. Gelukkig hebben we deze
keer ook input uit België. Wat hebben ze gedaan om
veilig les te kunnen geven? 23 pagina’s waardevolle
informatie.
Tentoonstellingen zĳn grotendeels weer open en
KleiPers is daarom weer actueler. Toch is het
verstandig voorafgaand aan een bezoek even te
checken.
Nog steeds verliezen kunstenaars omzet, ontvangen
markten en musea moeilĳker 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: Deirdre McLoughlin, Sitka Sister, steengoed, h 26 cm, foto: Rob Bohle
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Op de vorige pagina: Cloister, 2014, 70 x 65 x 65 cm ▲ Maquette for a Steel Sculpture, 2015, 35 x 40 x 30 cm
Op de volgende pagina: Polygonal, 2014, 70 x 65 x 65 cm

kunst eigenlĳk precies inhield. Maar toen ik in
het eerste jaar meeging met een reis naar Parĳs, werd ik overweldigd door de architectuur,
de musea en de kunst. Het maakte me duidelĳk hoe ik mĳn eigen weg kon gaan vinden.’
Terug op de academie koos Grant voor keramiek. Met dit materiaal kon hĳ zĳn ideeën snel
verkennen en zo zĳn creatieve stroom vasthouden. Hĳ studeerde in 2002 af en ging daarna
naar de Royal College of Art, waar hĳ in 2005
zĳn MA (keramiek en glas) haalde. Na zĳn studie vond hĳ werk als decorateur en maakte
zich nieuwe technieken eigen: schilderen, vergulden, werken met gips en hout. Tegenwoordig is hĳ directeur van een bedrĳf dat vergulde
spiegels en interactief meubilair maakt. Naast
dit werk heeft hĳ sinds 2010 een eigen studio in
Londen, waar hĳ zĳn sculpturen maakt.

de klei opbouwde en vervolgens boog, verknipte
en samenvoegde. Voorbeelden daarvan zĳn
Cloister en Polygonal. Geïnspireerd door zĳn
werk in de interieurindustrie ging hĳ daarna elementen uit andere materialen toevoegen. ‘De
meest recente stukken hebben houten onderdelen zoals stukken van meubels, gevonden hout,
multiplex plaat en af en toe metaal. Ze zĳn vaak
verguld of afgewerkt met verfeffecten. Ik boor er
gaten in, ook in de gebakken klei, en bevestig
dan de onderdelen aan elkaar met houten pennen. Waar dat nodig is, lĳm ik delen aan elkaar.
Ik plan niet vooraf hoe de sculpturen er uit moeten gaan zien, maar volg als het ware wat het
materiaal me ingeeft. Er zĳn een heleboel stappen nodig om een sculptuur te maken en voor mĳ
voelt het proces een beetje als je weg in het donker zoeken om de lichtknop te vinden.’

Lichtknop
Na zĳn studie baseerde Aston nieuw werk op
zĳn afstudeerproject. Hĳ begon met balkvormen, die hĳ met de hand uit grof gechamotteer-

Op de volgende pagina’s vertelt Grant over
zĳn ideeën bĳ het maken van een paar recente sculpturen.
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▲ Reconciliation, 2016, 50 x 60 x 45 cm

Reconciliation
‘Ik probeerde verschillende materialen als het
ware te verzoenen binnen een figuratief kader.
Het is gebaseerd op een Grieks beeld van een
leeuw in het British Museum. Een archeologisch
object uit een lang vervlogen tĳd, maar tegenwoordig bĳ elkaar gehouden door moderne on-

derdelen van beton en staal. Mĳn antwoord op dit
beeld heeft net zo’n mix van materialen: handopgebouwde klei, gelaagd, bewerkt hout en
Victoriaanse meubels, ooit gemaakt door meubelmakers die al lang in hun graf liggen. Objecten
uit het verleden, geherinterpreteerd.’
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▲ Consonance, 2017, 120 x 115 x 75 cm

Consonance
‘Dit stuk is op een soortgelĳke manier opgebouwd als het vorige. Ik heb het gemaakt voor
een show rond het thema hout in galerie

Messums Wiltshire. Het verkent het evenwicht
tussen functionele structuur en esthetische compositie, om vormen een eigen energie en een
rauwe gratie te geven.’
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▲ Time’s Arrow, 2018, 110 x 120 x 80 cm

Time’s Arrow
‘Dit is mĳn meest recente stuk. Het verkent de
meedogenloze invloed die de tĳd heeft op levende en dode materie. Ik kreeg het idee ervoor tĳdens wandelingen op een begraafplaats, Nunhead, in het zuidoosten van Londen.
Begraafplaatsen zĳn de zeldzame plekken in
Londen, die nog als een soort wildernis kunnen
worden verkend. Deze begraafplaats lag er lang
verlaten bĳ en raakte in verval. Hĳ heeft nu een
nieuwe eigenaar, maar het grootste deel is nog
steeds dicht bos, met weelderig overwoekerde
crypten en graven.
Ik maak er vaak een omweg langs, op weg naar
mĳn werk, en baan me er dan een weg door bomen en bramen en struikel er misschien over
een Victoriaanse crypte in Grieks-Romeinse stĳl,

overwoekerd door klimplanten, en loop langs
langzaam afbrokkelende ruïnes. Als ik in een romantische bui ben, voelt het net alsof ik een
oude Azteekse ruïne binnenstap, in het hart van
de Mexicaanse jungle.
Dit nieuwe stuk is gemaakt met onderdelen van
een piano, meubels, stukken geëxtrudeerde klei,
takken van de begraafplaats en een stuk van
een fietsframe (een van de laatste gemaakt door
de Zuid-Londense framebouwer Barrie Witcomb). Ik wilde dat dit werk iets rauws zou hebben, opener van vorm zou zĳn en iets zou
verbeelden van het verval van de begraafplaats
en het verstrĳken van de tĳd. En tegelĳkertĳd is
het een nieuw leven voor al die onderdelen, die
eens een eigen functie hadden.’
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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 voorafgegaan. De eerste 121 abonnees hadden zich al aangemeld
en zĳ konden in het eerste nummer van 11 pagina’s drie interviews 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 keramische 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 nu weer open en nog tot en met 20
september te bezoeken!

Na een coronasluiting weer open!
Kĳk op de website van de
Tiendschuur voor openingstĳden
en bezoekrichtlĳnen.

De expositieruimte van de Tiendschuur ►
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Clémentine Dupré
Vorm, ruimte, mens
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Het werk van Clémentine Dupré heeft een sterk architecturale inslag. Met
eenvoudige elementen bouwt ze structuren die verwĳzen naar de relatie tussen de
begrippen gebouw, ruimte en mens. Die verhouding is van grote invloed geweest
op de culturele ontwikkeling. Architectuur wordt door lichaam en geest ervaren.
Door het gebouwde tot zintuiglĳke ervaring te abstraheren, ontstaan vormen, los
van hun functie. Door die vertaling nodigt Dupré uit om op een nieuwe manier te
kĳken naar wat we elke dag zien.
Clémentine Dupré (Frankrĳk, 1978) kĳkt naar de
wisselwerking tussen vorm, ruimte en de mens.
Ze laat zich inspireren door de wereld om haar
heen, haar persoonlĳke verhaal, ruimte, architectuur en wat ze noemt de symbolische habitat.
Architectuur als symbool voor het leven en de
menselĳke samenleving. ‘Maar die inspiratie
moet een vorm opleveren. Daarvoor combineer ik
mĳn fantasie met mĳn passie voor werken, met
materialen en traditionele technieken. Dat is allemaal best complex en ongestructureerd, maar
het geeft wel een goed gevoel.’

Vorm, ruimte, mens
De verhouding tussen vorm, ruimte en de mens
is er een die heel principieel is. Kunstenaars en
filosofen hebben eraan gewerkt en over nage-

dacht. ‘Daar kan ik een paar mooie voorbeelden
van geven. Mensen die zich beziggehouden hebben met architectuur en sculptuur zoals
André Bloc, Claude Parent en Paul Virilio (architectuurprincipe), Ugo La Pietra (radicale architectuur). De publicaties van Yona Friedman, Tadao
Ando en Renée Gailhoustet. Het multidisciplinaire werk van kunstenaars als Sonia Delaunay,
Nathalie du Pasquier, Sophie Taeuber-Arp en
Betty Woodman. Iemand die ik heel erg bewonder, is de kunstenaar Guy de Cointet met zĳn innovatieve gebruik van tekst. Voor wat keramiek
betreft, bewonder ik belangrĳke vrouwen als Jacqueline Lerat, Anne Barrès, Kirstin McKirdy, Nicole Giroux, Gisèle Buthod-Garçon en Claire Debril,
met hun avant-gardistische, sterke en gedurfde
werk.’

Op de vorige pagina: Typologie (onderdeel van de tentoonstelling Ceramics Now! bĳ de 60e Premio Faenza), 2018,
meervoudig geglazuurd steengoed, 250 x 300 x 35 cm
▼ Zonder titel, 2019, geglazuurd en anagama gestookt steengoed, 36 x 23 x 29 cm. Foto’s bĳ dit artikel: Anthony Girardi
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Grensvlak

Schreeuw

Clémentine was als kind altĳd aan het knutselen.
‘Mĳn bĳnaam was het meisje van de bouwplaats.
Natuurlĳk was ik ook met klei bezig, ik denk sinds
mĳn vierde of vĳfde. Sindsdien is het mĳn favoriete materiaal. Het is zo heerlĳk sensueel en ik kan
er alles mee maken wat ik verzin. Het is een materiaal met tegenstellingen: vrĳheid en beperking,
geduld en ĳver, technische eenvoud en complexiteit. Ik heb er een soort van natuurlĳke band
mee.’
Na een universitaire studie sociale en culturele
antropologie deed ze in China onderzoek naar de
relatie tussen kunst en politiek. Vervolgens studeerde ze keramiek (2003-2005) aan de École
Nationale Supérieure des Arts Appliqués Duperré
in Parĳs. ‘Het was een heel andere omgeving
dan op de universiteit. Ik werkte tussen toekomstige modeontwerpers, artdirectors en binnenhuisarchitecten en dat verbreedde mĳn kĳk op de
wereld. Antropologie liet me kennismaken met de
echte wereld en toegepaste kunst met de wereld
van de fantasie. Ik denk dat juist daarom mĳn
werk op het grensvlak van kunst, ambacht, architectuur en design ligt.’

Tĳdens werkperiodes bĳ de Manufacture Nationale de Sèvres en bĳ Sandy Brown in Engeland
verdiepte Clémentine haar kennis en techniek.
‘Vooral Sandy is belangrĳk geweest voor mĳn
ontwikkeling. Niet alleen in technisch, maar vooral in persoonlĳk opzicht. Ik weet nog goed dat ze
me te verlegen vond en dacht dat ik me meer
moest uitdrukken en loslaten. Ze woont in
Devon, bĳ de zee, en ze nam me een keer mee
naar het strand en daar moest ik schreeuwen,
schreeuwen zo hard ik als kon, met alles wat ik in
mĳ had. Ik vond dat toen wel gek, maar achteraf
gezien heeft het me goed gedaan. Ze heeft me
zelfvertrouwen gegeven, ik ben er sterker door
geworden en ben niet bang meer om me uit te
drukken.’

Glazuur en huid
Ook artist-in-residencies waren belangrĳk voor de
ontwikkeling van Duprés werk. Ze was tussen
2010 en 2014 drie keer in Japan, in Fukuoka op
het eiland Kyushu, bĳ Keisuke en Michiko Iwata.
‘Daar ging mĳn denken meer de kant op van wat
ik de architectonische en symbolische habitat

Op de vorige pagina: Barocco, 2019, meervoudig geglazuurd steengoed, 50 x 32 x 32 cm
▼ Architecture mobile Barocco, 2018, geglazuurd en anagama gestookt steengoed, 45 x 36 x 28 cm
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Op de vorige pagina: Fata Morgana, 2016, meervoudig geglazuurd steengoed, 88 x 43 x 43 cm
▲ Architecture silencieuse, 2017, steengoed met matte engobe, 41 x 52 x 48 cm
Op de volgende pagina: Clémentine Dupré tussen haar werken Bomarzo en Thanatos

noem. Het ging helemaal in de richting van
beeldhouwen. Ik ging me ook heel erg interesseren voor glazuren en onderzocht mooie engobekleuren bĳ lage temperatuur.’
Kort geleden, in 2017-2018, was ze artist-in-residence in Taintrux (Vogezen) en daar ontdekte ze
de houtstook in de anagama. ‘Dat bracht me heel
nieuwe mogelĳkheden, met ruwe oppervlakken.
Loslaten was het devies! Me overgeven aan de
kracht van het vuur, dat klei en as transformeert.’

Modules
Als Clémentine aan het werk gaat, zet ze eerst
haar gedachten op papier. Ze verzamelt ook wel
foto’s of maakt maquettes. ‘Mĳn vormentaal is
eenvoudig, samengesteld uit abstracte, geometri-

sche elementen. Modules die ik opbouw, vermenigvuldig en aan elkaar monteer. Het wordt
een ruimtelĳke constructie. Ik begin met een
module, een simpel element, met de hand gemaakt met rolletjes of platen. Daarvoor gebruik
ik allerlei soorten steengoed, met fijne chamotte. De kleur laat ik van het project afhangen.
Dan is het een kwestie van snĳden, buigen,
vermenigvuldigen en combineren. Als de vorm
klaar is, laat ik hem zorgvuldig drogen en stook
hem op 950 ºC biscuit. Daarna komt het glazuren. Ik gebruik monochromatische, (satĳn)matte glazuren, die precies moeten passen bĳ de
vorm. De laatste stook is op 1260-1300 ºC.’
Soms combineert Dupré haar keramische
sculpturen met foto’s en bouwt zo installaties.
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Alexandra Engelfriet
De ervaring van het zĳn
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Op locatie gaat Alexandra Engelfriet grote massa’s lokaal gewonnen
klei te lĳf, letterlĳk. Het krachtenspel tussen haar eigen lichaam en dat
van de aarde brengt bĳ haar een intense verbinding met haar mens-zĳn
teweeg. Juist deze ervaring, en niet zozeer het eindresultaat, vormt de
kern van haar werk, dat zich afspeelt op het grensvlak tussen
performance art en landschapskunst.
‘Voor mĳ’, vertelt Alexandra Engelfriet (Leiden,
1959), ‘draait in essentie alles om mĳn eigen
proces: de ervaring die de fysieke wisselwerking
met klei mĳ geeft en de vormen die mĳn handen
en lichaam in de klei creëren. Het directe contact
met het materiaal, dat is voor mĳ heel belangrĳk.’

Klei
Via de universiteit en de Rotterdamse Snĳschool
gaat Alexandra naar de Gerrit Rietveld Academie.
Daar ontdekt ze klei. Er is meteen een klik: ‘Klei
bood de directheid die ik zocht. Toen ik besloot
om de wanden van mĳn atelier ermee te bekleden, kreeg het me meteen in zĳn greep. In mĳ
werd fysiek iets aangeraakt dat me zo fascineer-

de, dat ik er verder mee ben gegaan... En ik ben
er nog steeds mee bezig, al komt in mĳn laatste
werk het doek toch ook weer terug.’

Fysiek
‘Klei is het enige materiaal dat meegeeft en je
afdruk vasthoudt als je er druk op uitoefent. Het
vraagt erom aangeraakt te worden; die uitwerking
heeft het in ieder geval op mĳ. Ik geef kracht aan
de klei, de klei geeft mĳ energie terug. Die wisselwerking kan me totaal uitputten, maar ook enorm
vullen, een soort extase creëren... In mĳn werk is
de kleimassa altĳd veel groter dan ik ben. In die
zin heb ik er geen controle over, moet ik me overgeven aan het proces en aan de materie; maar
dat geeft veel terug.’

Op de vorige pagina: Tranchée (detail), 2013, Le Vent des Forêts, Frankrĳk, monumentale keramische sculptuur,
11 x 2,30 m ▼ Performance in Tbilisi, 2018, Nationaal Museum van Georgië, kleislib en ĳzeroxide, foto: Mari Ataneli
Foto’s bĳ dit artikel, tenzĳ anders aangegeven: Alexandra Engelfriet
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Op de vorige pagina: Zonder titel (detail), 2019, 13 ton natte klei
▲◄ Zonder titel, 2006, steengoed, 40 x 40 x 25 cm ▲► Zonder titel, 2014, steengoed, 60 x 30 x 30 cm

Spiritueel
‘Naast het fysieke aspect, geeft het werken met
klei me een heel directe spirituele ervaring, een
door de jaren heen steeds intensere ervaring van
dieper afdalen in de aarde. Soms is het bĳna een
soort doodservaring... Maar dan volgt een omkering en komt er juist levensenergie op; daardoor
kan ik dan helemaal vervuld raken. Dat grenst
soms aan een mystieke ervaring.’

Proces
Het werken is dus een wezenlĳk onderdeel van
het werk? ‘Ja absoluut, in mĳn grote werk valt dat
heel erg samen: dat draait om het proces, het
eindresultaat komt daaruit voort. Er is een periode geweest dat ik kleiner, wat intiemer werk
maakte. Daarin was ik ook wel bezig met de
ervaring: het kneden is ook een herhaalde
beweging en voor een deel ging het erom die
ervaringen en energie in een vorm te vangen.
Maar dat kleinere werk is veel meer op de
uiteindelĳke vorm gericht. In mĳn grote werk
ontsnap ik daar juist aan. Daarin geef ik me

telkens weer over aan de materie en aan het
ongevormde. Wat er dan ontstaat, is elke keer
weer anders. Juist daarom boeit het me zo.’

Uitwerking
Je grote werk heeft meer een open einde? ‘Ja,
precies. Ook in die zin dat een afdruk een negatief is, iets dat degene die het bekĳkt met zĳn of
haar eigen geest kan vullen. Ik hoop tenminste
dat dat gebeurt: dat mensen, op het moment dat
ze naar het eindresultaat in klei of op doek kĳken,
hun eigen ervaring hebben. Het kleine werk heeft
op de kĳker een heel andere uitwerking. Daarbĳ
is het toch eerder de mooiheid van een vorm die
je ziet.’

Lokaal gewonnen
‘Ik vind het fantastisch om met lokaal gewonnen
klei te werken. Voor een deel is dat om praktische redenen: op een bepaalde lokatie kun je het
goedkoopst en makkelĳkst met klei direct uit de
omgeving werken. Maar wat ik vooral erg interessant vind, is dat de geologische en soms ook
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Op de vorige pagina: Tranchée (detail), 2013, Le Vent des Forêts, Frankrĳk, monumentale keramische sculptuur,
11 x 2,30 m ▲ Mixed Blood, 2017, STARworks, NC, VS, 20 ton porseleinklei overgoten met rood slib, foto: Lyza Jarvis
Op de volgende pagina: Mixed Blood (detail), 2017

Geologische geschiedenis
de sociale geschiedenis door de klei weerspiegeld wordt. Dat ben ik steeds interessanter gaan
vinden.’

Sociale verhoudingen
‘In Australië werkte ik enerzĳds met aardewerkklei, van die rooie klei die direct uit de grond
wordt opgegraven, en anderzĳds met porseleinklei die daar door de witte bevolking met industriële middelen wordt gewonnen. Die rode klei
wordt door de aboriginals gebruikt om hun lichaam te beschilderen. Met mĳn lichaam heb ik
die twee soorten klei vermengd. Het was een
commentaar op de moeizame sociale verhoudingen daar. En in North-Carolina, waar het racisme nog steeds erg voelbaar is, heb ik twintig ton
porseleinaarde overgoten met een laag slib van
rode, direct uit de grond opgegraven klei en toen
gestookt door om het geheel een oven te bouwen. Zo kwamen echt alle kleuren van de menselĳke huid tevoorschĳn.’ Alexandra noemt dit
werk daarom Mixed Blood.

‘Het was ook weer een commentaar op de sociale context. Tegelĳk zaten in de porseleinaarde,
die rechtstreeks uit de kleigroeve kwam, heel
veel prachtige kleurenmineralen. Dat weerspiegelde de geologische geschiedenis van die plek.
Heel interessant... Dat vind je echt niet in een
pakje klei dat je in de winkel koopt!’

Hollandse klei
‘De blauw-grĳze Hollandse klei is ook fantastisch.
In Tilburg heb ik met klei gewerkt die gewonnen
was in de uiterwaarden van de Waal. Dat was
prachtige grĳze klei. Maar het is vrĳ donker van
kleur en dat heeft effect op je gevoel. Toen ik in
Australië met geel- en roodgekleurde klei werkte,
was dat een heel andere ervaring dan toen ik met
de zompige klei uit Nederland aan het werk ging.
Maar de consistentie van de Nederlandse klei is
prachtig, die zachtheid; dat is fantastisch om mee
te werken.’

Sander Hendriks
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Inspiratie Momenten
Sandy Brown, Temple, 2020

Rectificatie keramiekmarkt Haacht: Tot ziens op de markt van 30 mei 2021!
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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 juli
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’

Deirdre McLoughlin
Beslismomenten
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‘De ene stap brengt de andere voort, zo leidt elke welving of beweging
in een stuk tot het geheel. En een werk dat af is, brengt me bĳ het
volgende. Tĳdens het proces is er chaos, maar op het eind staat er een
vorm die is uitgekleed tot op de essentie.’ Deirdre McLoughlin –
beeldhouwer, kunstenaar, designer, pottenmaker... ‘Ik werk met klei.’
‘We weten niet echt wat ons drĳft. Zolang ik me
kan herinneren, heb ik de drang gevoeld me uit
te drukken. Pas na mĳn veertigste ontdekte ik dat
het ook in mĳn dna zit: De grootvader van mĳn
moeder was een beeldhouwer, haar grootmoeder
een wever. En er zitten kantklossers in mĳn familie.’ Aan het woord is Deirdre McLoughlin (Dublin,
Ierland, 1949). Ze studeerde geesteswetenschappen met het idee dat ze zich het beste uit
kon drukken met schrĳven, maar na haar studie
besefte ze dat ze een meer fysieke component
nodig had. Pas toen ze in 1972 in Amsterdam het
werk van Rosemary Andrews zag – keramiek als
sculptuur – en er een stuk klei in haar handen
kreeg, realiseerde ze zich dat dit haar uitdruk-

kingsmateriaal was. Ze kreeg haar eerste tentoonstelling in de Neptune Gallery in Dublin en
Sonja Landweer werd haar mentor en vriendin.

Keuze voor het leven
Diepe indruk maakte in 1981 het overlĳden van
tien Noord-Ierse hongerstakers op haar, nog
eens gevolgd door rellen waarbĳ zestig mensen
omkwamen. Het was een beslissend moment.
McLoughlin besefte dat expressie noodzaak was,
creatie als tegenhanger van vernietiging. Ze vertrok naar Japan waar ze de beste kunstenaars in
haar werkveld wist: de Sōdeisha-groep, een invloedrĳke keramische beweging die na de Tweede Wereldoorlog opponeerde tegen het volkse

▼ Shu, l 28 cm. Op de volgende pagina: Mother & Me, l 40 cm
Objectfoto’s bĳ dit artikel, voor zover niet anders aangegeven: Rob Bohle; procesfoto’s: Deirdre McLoughlin
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▲ Fired, l 26 cm
Op de volgende pagina: Noo, l 48 cm

Mingei gebruiksgoed en de rustieke esthetiek van
de theeceremoniemeesters, en een meer sculpturale keramiek beoogde. In Kyōto werd ze diep
geraakt door het werk van Yasuo Hayashi. Ze
kreeg les van Sawamura Tosai I, een meester in
traditioneel porseleingoed. Toen ze na vier jaar
Japan en een uitgebreide rondreis door China terugkeerde naar Europa, zouden de pure vormen
en de minimale beweging tĳdens het maakproces
beklĳven in haar werk. Evenals de enorme toewĳding en discipline, zo kenmerkend voor Japanners.

Eerst is er niets...
‘Ik neem de klei in mĳn handen, maak een rol,
leg die neer en dan begint het. Dan krĳg je iets
dat je niet wilt... Maar je begint hoe dan ook. Ook
al levert het niet meteen veel op. De energie is
belangrĳk. Soms begin ik met dansen of ‘mondmuziek’ om de energie op gang te brengen. Ik
werk min of meer instinctief. Mĳn handen maken

het werk. Ik heb nooit gezeild, maar het is misschien een beetje als zeilen over de oceanen te
midden van een storm: Je hebt geen enkele controle, maar je moet voorkomen dat je zinkt. En je
hebt geen idee waarnaar je op weg bent... De
ene stap brengt de andere voort, zo leidt elke
welving of beweging in een stuk tot het geheel.
En een werk dat af is, brengt me bĳ het volgende.
Bĳ de meer open vormen is er een wat vastere
koers, maar het is elke keer weer een avontuur.
Je voelt dat je leeft. Dat gevoel is dieper wanneer
ik aan een stuk werk. En het is klaar wanneer het
klaar is...’

Tot leven komen
McLoughlins werk wordt even vanzelfsprekend in
figuratieve als in abstracte tentoonstellingen opgenomen, geaccepteerd in designwedstrĳden en
was zelfs tweemaal winnend in de categorie potvorm. De vormen zĳn biomorf, vaak sensueel,
versterkt door de zachte, tactiele huid.
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Huidhonger... Een nieuw woord, maar het verlangen is zo oud als er tastzin bestaat. ‘Een vorm
moet zĳn eigen logica hebben. Hĳ moet goed
voelen, tot leven komen. Ik zou geen werk maken
als dat niet ‘tot leven’ kon komen; ze communiceren op een ander niveau.’ Vaak weet ze pas achteraf wat een werk uitdrukt en soms ontgaat haar
de betekenis helemaal. Ook de titels worden pas
achteraf gegeven: ‘Soms lĳkt het alsof een werk
zelf al een titel kiest, andere keren vergt het meer
zoekwerk. Ze moeten een naam hebben. De titel
is niet het werk, het is evenmin een beschrĳving,
maar het moet erbĳ passen.’ Nog voor de coronacrisis kreeg een werk de titel Breath ‘...en dat
is op dit moment onze grootste zorg...’

Blĳven ademen
Haar werk heeft zich in de loop van haar carrière
voortdurend ontwikkeld. ‘Mĳn handen zĳn vaardiger, ik ben als het ware ‘vloeiender’ geworden,
overtuigender in mĳn vormgeving. Tĳdens het
proces is er chaos, maar op het eind staat er een
vorm die is uitgekleed tot op de essentie.’ Naast

de prĳzen die ze won – onder meer tweemaal
de Westerwaldprĳs, een nominatie voor de
Loewe Craft Prize – werd er in 2011 ook een
een postzegel aan haar werk gewĳd. Door de
coronacrisis lĳkt het leven tot stilstand gekomen. Geplande tentoonstellingen – KunstRAI
met galerie Franzis Engels en Pioneering Women in Oxford Ceramics Gallery – zĳn in de
wacht gezet; de eerste is nu gepland voor oktober 2020, de tweede voor 2021, evenals een
solo bĳ Modern Shapes Gallery in Antwerpen.
Maar het zal haar niet stoppen. ‘Het zĳn vreemde tĳden. Je weet niet waar het heen zal leiden. Maar ik werk nog steeds. Het enige dat je
kunt doen, is doorgaan met de dingen die je
moet doen...

Yna van der Meulen
Op pagina 38 en volgende laat Deirdre
McLoughlin zien wat belangrĳke beslismomenten tĳdens het werkproces zĳn
geweest.

▼ Deirdre McLoughlin in haar atelier, foto: VEEN
Op de volgende pagina: ▲ Birdie, hooggestookte keramiek met turquoise steen, l 17 cm
▼◄ Breath I, h 30 cm ▼► Breath II, h 24 cm, foto: Deirdre McLoughlin
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5
Dag 1: Ik begin zonder te weten waar ik naartoe ga – een
reis zonder landkaart. Aan het eind van de eerste dag lijkt
de vorm nergens toe te leiden.

Dag 2: Ik zet de vorm op zijn kop.

Dag 3: Ik sluit de bovenkant af met een plat vlak – maar
het geheel vindt geen mooie balans en het platte vlak is te
groot in verhouding tot de totale vorm.

Ik volg mijn handen die de bovenkant samendrukken,
waardoor een ovale vorm ontstaat. De vorm is prima, maar
het object komt niet tot leven en het lijkt ook teveel op een
eerder werk.
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Dag 4: Ik hak het werk in tweeën...

Dag 5: Instinctief zoek ik meer een gestructureerde geometrie dan een organische – zo maak ik een rechthoekige
doos waarop ik de eivorm bevestig.

Opnieuw kom ik nergens uit – een doodlopend pad.

Ik bekijk de andere helft van het in tweeën gehakte werk,
daarbij de rechthoekige doos gebruikend als steun.
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Nog altijd ben ik op zoek naar een meer hoekige vorm...

Aan het eind van de vijfde – en ook de volgende – dag
weet ik helemaal niet meer waarnaar ik op weg ben en
overweeg zelfs het op te geven...

Dag 7: Ik besluit niet langer te proberen de zachtheid van
de ronde vorm te benadrukken en trek de haakse arm eraf.
Ik sta de vorm toe om zichzelf te zijn en maak het werk af
zoals het zelf lijkt te willen – meer kan ik niet doen...

11.03 AM.
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59 seconden later – vanuit een ander gezichtspunt.

4 PM: De vorm lijkt eindelijk te kloppen – het werk lijkt zijn
eigen logica te hebben gekregen...

Na de biscuitstook schuur en polijst ik het werk, dan breng
ik porseleinslib (met een smeltmiddel) aan en stook tot
steengoedtemperatuur.

Daarna breng ik verschillende lagen stain (met een smeltmiddel) aan en stook nogmaals, nu op een gemiddelde
temperatuur. Totdat de huid voldoende diepte in de kleur
heeft verkregen. In dit geval waren het twee stoken. Het
eindresultaat: Red Rover, steengoed, l 35 cm.
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Wat&Hoe
Hoe los jĳ het op?
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Opstarten na de lockdown
Hoe start je je keramieklessen weer op na de
lockdown? Waar moet je op letten? Wat mag wel
en wat mag niet? De kleine K wil graag ondersteuning bieden in deze moeilĳke tĳd en vroeg
lesateliers en opleidingen op het gebied van
keramiek wat voor alternatieve activiteiten zĳ
tĳdens de lockdown hebben ontwikkeld en wat
voor maatregelen zĳ hebben genomen om weer
veilig op te kunnen starten. Dit biedt hen een
podium, doet anderen wellicht tips aan de hand
en toont geïnteresseerde lezers welke veiligheidsmaatregelen er worden genomen. In dit
nummer de tweede aflevering.
De coronamaatregelen worden steeds verder
versoepeld in Europa. Zelfs reizen is weer
mogelĳk. Maar van het virus zĳn we nog niet af.
Daarom ook vanuit de kleine K een dringend
beroep om alert te blĳven. En solidair... want het
zĳn vooral de ouderen en de zwakkeren die de
prĳs betalen als er een tweede golf komt... (en je
ziet niet altĳd of iemand oud of zwak is!)
In de vorige kleine K was uitgebreid te lezen
welke versoepelingen op dat moment waren
toegestaan (en onder welke beperkingen). De
situatie verandert uiteraard voortdurend, dus zorg
ervoor dat je steeds de juiste informatie tot je
beschikking hebt. In Nederland kun je wat betreft
het opstarten van keramieklessen terecht op
Cultuurconnectie, in België op Coronagids. Maar
uiteindelĳk bepaalt de gemeente waar je werkt,
wat wel en niet mag! In dit nummer de laatste
updates! Maar lees ook alle bĳdragen in het
vorige nummer van de kleine K: van elkaar kun je
leren!

Brillen en mondkapjes
Ik ken het: een beslagen bril als ik een mondkapje opzet.
Dat was altĳd al zo, als ik bĳ het werken met gevaarlĳke
stoffen een stofmasker opzette: niet te combineren met
een leesbril!
Daarom in deze kleine K wat verzamelde tips tegen
beslagen brillen bĳ het dragen van een mondkapje:
1. Draag een goed passend mondkapje: Eentje die aan
boven- en onderzĳde niet kiert. Goed tegen corona,
goed tegen beslagen brillenglazen. Ideaal is natuurlĳk
een masker dat versterkt is met bĳvoorbeeld een
ĳzerdraadje langs de bovenzĳde, zodat je het masker
goed rond de neus kunt aandrukken. Zit het masker wat
hoger dan de onderzĳde van je bril, zorg er dan voor dat
je bril bóvenop het masker zit, niet andersom.
2. Breng anticondensspray of -gel op de glazen aan en
wrĳf het uit met een zacht doekje. Ook handig als je
sport, een warme ruimte binnenloopt, de vaatwasser
opent etc. (Groene) zeepsop en scheerschuim schĳnen
hetzelfde effect te hebben.
3. Je kunt natuurlĳk ook je opticien vragen om een
speciaal doekje met anticondensstof, waarmee je je
glazen dagelĳks kunt reinigen.
Voor alle duidelĳkheid: kleine deeltjes en druppeltjes in
de lucht worden niet tegengehouden door zelfgemaakte
of andere niet-medische maskers. Ze bieden dus geen
goede bescherming tegen infecties. Maar ze helpen wél
om anderen te beschermen!

Voor iedereen blĳft gelden

Mocht er aanleiding toe zĳn, dan zal in de kleine
K een vervolg op dit artikel verschĳnen. En heb je
tips, laat het ons weten!

- 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 en laat je zo snel
mogelĳk testen.
- Vermĳd drukte (ga weg als je geen 1,5 meter afstand
tot anderen kunt houden) en reis zoveel mogelĳk buiten
de spits.

Yna van der Meulen

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

Gelukkig konden we in dit nummer eveneens
verschillende bĳdragen uit België opnemen, waar
nu ook weer keramieklessen kunnen worden
opgestart. En een bĳdrage van een Nederlands
keramiekcentrum in Frankrĳk, want reizen tussen
EU-landen mag ook weer sinds 15 juni!
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Situatie per 26 juni 2020
Nederland

België

De laatste stand van zaken wat betreft lesgeven in de culturele sector in Nederland is te
lezen op Cultuurconnectie. Op 24 juni is tĳdens een persconferentie door de Rĳksoverheid te kennen gegeven dat er per 1 juli
verdere versoepeling is toegestaan; naar
aanleiding daarvan wordt er hard gewerkt om
de informatie op de site te actualiseren. Let
dus op de laatste wĳzigingsdatum bĳ elk item.
Maar vóór alles: de 1,5 meter blĳft de norm!

Ook in België mag vanaf 1 juli weer meer. De
inwoners van België mochten er al – naast het
gezin – een persoonlĳke bubbel van 10, eventueel wekelĳks wisselende, personen op nahouden met wie zĳ kunnen afspreken. Die
wordt nu bĳvoorbeeld uitgebreid tot 15.

Naast algemene richtlĳnen als maximale bezetting van een gebouw c.q. ruimte, ventilatie
en luchtkwaliteit, ontvangst en vertrek, roostering en planning, jassen en kapstokken (bĳvoorbeeld de jas aan de achterkant van de
stoel hangen) en communicatie, zĳn er specifieke richtlĳnen.
Voor groepslessen in de Beeldende Kunsten
geldt specifiek:
1. Tafels en werkbanken zo plaatsen dat de
docent met voldoende afstand langs de
cursisten kan lopen.
2. Looproutes vaststellen om vergissingen te
voorkomen.
3. Oplettendheid en aandacht is nodig voor
het gebruik van materialen. Denk hierbĳ aan:
- Geen gemeenschappelĳk gebruik van materialen en gereedschap.
- Gereedschap en materialen vooraf klaarzetten voor elke cursist.
- Desinfecteren gereedschap voor en na de
les.
- Werkstukken na afloop mee naar huis of na
afloop van de les verzamelen door docent.

Algemene informatie is hier te vinden en op
het portaal van de federale overheden. Vanaf
1 juli gaat in België fase 4 van de afbouw in.
De zes gouden regels blĳven van kracht, namelĳk:
1. Het respecteren van de hygiënevoorschriften (handen wassen etc.)
2. Activiteiten liefst in de buitenlucht organiseren en ventileer de ruimte voldoende als de
activiteit toch binnen plaatsvindt.
3. Het nemen van extra voorzorgsmaatregelen voor mensen die tot risicogroepen behoren.
4. Het respecteren van de veiligheidsafstand
(1,5 meter).
5. De regel van de uitgebreide bubbel, die
wordt vergroot van 10 naar 15 verschillende
mensen per week, naast het gezin.
6. Groepsactiviteiten mogen niet meer dan 15
personen omvatten, inclusief kinderen. Dit
geldt voor alle niet-gekaderde samenscholingen, ongeacht of ze binnen- of buitenshuis
plaatsvinden.
In de Coronagids voor sociaal-cultureel volwassenenwerk en amateurkunsten is meer
branchespecifieke informatie te vinden, onder
meer over risicoanalyse, het opstellen van
een draaiboek, het gebruik van de ruimte, de
organisatie van de activiteiten, communicatie
en evaluatie.
Op internet zĳn iconen te downloaden die gebruikt kunnen worden in de communicatie.
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Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen
De Tiendschuur is een keramiekmuseum waar
zowel historische als hedendaagse keramische
kunst wordt getoond, met toonaangevende exposities; schitterend gesitueerd op het landgoed
van het zeventiende-eeuwse kasteel Holtmühle
in Tegelen. Naast het museum is er een atelier
waar cursussen, workshops en demonstraties
worden gegeven. Assistent-manager Marjan Kessels geeft uitleg.
Wat hebben jullie de afgelopen maanden
voor/met de cursisten gedaan?
De lessen zĳn vanaf 13 maart allemaal stilgelegd;
helaas hebben wĳ vanaf die tĳd weinig voor onze
cursisten kunnen betekenen.

Hoe startten jullie je lessen weer op na de
lockdown?
Alle cursisten hebben bericht ontvangen dat de
lessen weer hervat werden vanaf 3 juni; hier zat
een lĳst met richtlĳnen bĳ, waar ieder zich aan
moet houden, waaronder 1,5 meter afstand, extra
hygiènemaatregelen, bĳ griepverschĳnselen
thuisblĳven etc. De docenten zĳn goed geïnstrueerd en de richtlĳnen hangen op diverse plekken
in het atelier. Het loopt goed, wel moet er geregeld aan de 1,5 meter worden herinnerd...
Heeft dit allemaal effect op jullie prĳs?
Wellicht moeten we de groepen kleiner maken,
wat gevolgen heeft voor de prĳs.
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Worden jullie ondersteund door de (lokale/
landelĳke) overheid?
We maken gebruik van TOGS (Tegemoetkoming
Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19);
uitbetalingen zĳn inmiddels gedaan. We zullen
ook de tweede NOW-regeling (tĳdelĳke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid)
aanvragen.
Waar halen jullie je informatie vandaan over
de regels ten aanzien van de lockdown en nu
de versoepeling?
Via de website van de overheid, Museumvereniging en Cultuurconnectie.
Wat doet/doen de vakvereniging(en) voor je?
Wĳ zĳn aangesloten bĳ de Museumvereniging, de
brancheorganisatie van musea in Nederland. Zĳ
hebben het protocol opgesteld, dat is goedgekeurd door de overheid, zodat we weer open
mochten per 1 juni. In dit protocol staan allerlei
maatregelen waar wĳ ons aan moeten houden,
waaronder aparte in- en uitgangen, 1,5 meter afstand houden, bewegwĳzering in het museum,
zodat je geen tegenliggers hebt tĳdens het bezoek etc.
De Museumvereniging, en meerdere andere culturele organisaties, hebben behoorlĳk gelobbyd
bĳ de minister van Onderwĳs, Cultuur en Wetenschap om bĳvoorbeeld kwĳtschelding van belastingen en huur. Helaas is dat nog niet gelukt,
maar ze hebben er wel voor gezorgd dat er een
groot bedrag naar cultuur is gegaan, waar de culturele organisaties gebruik van kunnen maken ter
ondersteuning in deze moeilĳke tĳd. Natuurlĳk
moet je dan aan voorwaarden voldoen om hier
aanspraak op te maken.
Behalve bemiddeling naar de overheid en informatieverstrekking, levert de Museumvereniging
ook een toolkit met stickers en huisregels e.d.

de presentatie in de kleine K (nr. 64), ondersteund door kleine filmpjes over de tentoonstelling, gemaakt door conservator Sacha Odenhoven.
Door de coronatĳd is er veel veranderd. Voor veel
cursisten hebben de keramieklessen ook een sociale kant, door de maatregelen komt dit aspect
natuurlĳk in het gedrang. Ook de uitleg van de
docent is een stuk moeilĳker geworden. De spontaniteit is er een beetje afgegaan. Het zal even
tĳd kosten eer iedereen aan de nieuwe lessituatie
gewend is. Je merkt dat men ook terughoudend
is in het reserveren van workshops en de nieuwe
cursussen die starten in september.
Er zĳn nog enkele plaatsen vrĳ voor onderstaande geplande workshops:
Guy Van Leemput, 22 en 23 augustus
Loes Theunissen, 12, 13 en 26 september
Carla Teer, 27 september, 3, 4 en 25 oktober
Petra Wolf, 11 oktober
José Fĳnaut, 31 oktober, 7 en 8 november
Marc Kohlen, 14, 21 en 28 november
De nieuwe cursussen starten in september, voor
de boetseercursussen zĳn nog enkele plekken
vrĳ, informeer naar de mogelĳkheden.
De nieuwe opstelling: we hebben het museum betrokken
bĳ het atelier door ook hier draaischĳven en tafeltjes neer
te zetten

Wat heeft de lockdown jullie gebracht?
Er was tĳd om te bezinnen en schoon schip te
maken, we hebben een webshop opgezet en
werken aan een audiotour in het museum, omdat
rondleidingen nog niet mogen. Het museum kan
sinds 1 juni weer worden bezocht (na reservering). De voor de lockdown lopende tentoonstelling Klei met een grote K is verlengd tot en met
20 september en omvat een keuze uit de keramisten die in keramisch magazine de kleine K zĳn
verschenen sinds de oprichting ervan vĳf jaar geleden. Tĳdens de lockdown is de tentoonstelling
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Keramiek Centrum Limburg
Keramiek Centrum Limburg in Genk (BE) heeft
de ambitie om uit te groeien tot een promotie- en
kenniscentrum voor het keramisch ambacht.
Naast een winkel in keramische benodigdheden
is er een professionele werkplaats met vrĳ atelier,
workshops en opleidingen. Carmen Ceyssens en
Tim Thys zĳn er zaakvoerders en leerkrachten.
Wat hebben jullie de afgelopen maanden
voor/met de cursisten gedaan?
Zoals iedereen in België hebben we alle lesactiviteiten verplicht moeten stopzetten. De afgelopen
maanden hebben we ons vooral geconcentreerd
op de online verkoop via de webshop en het geven van advies per mail. Tegen het einde van de
lockdown werd ook de voorbereiding op een veilige heropening van de winkel een belangrĳke bezigheid. Er was een merkbare stĳging in de
online verkoop, maar niet in die mate dat het de
sluiting van de fysieke winkel kon compenseren.
Het inpakken en verzenden was een tĳdrovende
bezigheid waarmee we onze handen vol hadden.
We geloven hier ook niet zo in afstandsonderwĳs
voor praktĳkgerichte activiteiten en onderwĳs. We
hebben ervoor gekozen om die weg niet in te
slaan.

Hoe starten jullie je lessen weer op na de
lockdown?
Ons lesprogramma zullen we deze zomer hervatten met de reeds geplande draaistages en afwerking van onze onderbroken tweeledige workshops. Langer lopende lessenreeksen hervatten
we pas in september bĳ aanvang van het nieuwe
schooljaar. Ook de afhandeling van onderbroken
langer lopende lessenreeksen zal hierin geïntegreerd worden. Ons oorspronkelĳke aanbod voor
het schooljaar 2020-2021 wordt op dit moment
herzien in verband met afstandsregels, rendabiliteit en logistiek.
Waar gemiste lessen niet ingehaald kunnen worden, zal een tegoedbon (zonder vervaldatum)
worden gegeven, die gebruikt kan worden in
onze winkel of bĳ inschrĳving voor een andere
cursus of workshop.
Om onze winkel veilig te maken, hebben we een
enkel richting circuit aangelegd, zodat kruisen
van mensen tot een minimum beperkt blĳft. Hiervoor hebben we een klaslokaal opgeofferd en in
de hal een fysieke scheiding ingebouwd. Ook zĳn

De aangepaste entree...
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alle klasruimtes, de ovenruimte en de logistieke
ruimtes niet meer toegankelĳk zonder begeleiding. We vragen de mensen om 1,5 meter afstand te houden en raden het gebruik van een
mondmasker steeds aan. Toegang tot de winkel
is beperkt tot maximaal drie klanten gelĳktĳdig.
Het nemen van een individuele winkelkar en het
ontsmetten van handen, handschoenen en kar
zĳn verplicht. Hiervoor stellen we de nodige ontsmettingsmiddelen ter beschikking. Verder wordt
gevraagd om bĳ voorkeur met kaart te betalen (te
pinnen).
Voor onze cursussen zal de afstandsregel van
1,5 meter op de eerste plaats komen, wat in de
praktĳk de meeste cursussen tot tien tot veertien
deelnemers zal beperken. Dit heeft vooral invloed
op onze meer theoretische opleidingen en de
korte workshops. De meeste andere lesactiviteiten waren in het verleden reeds beperkt tot een
maximum van twaalf deelnemers. Zowel docenten als leerlingen zullen een masker moeten
dragen. Het gebruik van gemeenschappelĳke
materialen zal zeer sterk beperkt worden. Enkel
waar individuele aanschaf niet opportuun is, zal
nog gemeenschappelĳk materiaal gebruikt mogen worden, mits streng toezicht op ontsmetting
tĳdens en na de lessen en zonder doorgeven tussen leerlingen.

Voor de draaicursussen kunnen we geen afstand
creëren en zal gewerkt worden met douchegordĳnen. Ook zal het afwassen en ontsmetten van de
draaischĳven gebeuren met individuele emmertjes om zo samenscholing rond de gootsteen en
de spoelkuip te beperken.
Wĳ zĳn voor onze bakservice overgeschakeld
van een systeem gebaseerd op volume met betaling achteraf, naar een systeem gebaseerd op
gewicht met betaling vooraf. Deze aanpassing
vraagt minder contact met de werkstukken en bevordert het eenrichtingsverkeer in en rond de
winkel. Deze aanpassing was sowieso gepland
voor de nabĳe toekomst, maar is nu vervroegd ingevoerd.
Hoe communiceren jullie naar de cursisten?
We passen zelf strikt alle maatregelen op een
zichtbare manier toe. Al onze maatregelen worden ook vermeld op de website en in onze
nieuwsbrief. Maatregelen worden ook duidelĳk
gesignaleerd binnen en buiten de winkel en ateliers. We sluiten een half uur vroeger om alle kritieke oppervlakken te kunnen ontsmetten met
alcohol of met volgens de officiële voorschriften
aangemaakt bleekwater.

Een beetje sturen...
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Zien jullie nog (mogelĳke) knelpunten?
Wĳ vrezen dat veel mensen het moeilĳk zullen
hebben om de huidige maatregelen als het nieuwe normaal te beschouwen. Na de versoepelingen merken we nu al dat een deel van ons
publiek terug de nonchalances van voor de lockdown vertoont en dat we hun aan de regels
moeten herinneren.
Heeft dit allemaal effect op jullie prĳs?
Voor cursussen en workshops zullen we in veel
gevallen een herberekening moeten uitvoeren of
een toeslag vragen.
Worden jullie ondersteund door de (lokale/
landelĳke) overheid?
Zoals elk verplicht gesloten bedrĳf in België hebben we gebruik kunnen maken van een eenmalige hinderpremie en een overbruggingsrecht voor
lonen. Van andere maatregelen hebben we gelukkig geen gebruik moeten maken.

Waar halen jullie je informatie vandaan over
de regels ten aanzien van de lockdown en nu
de versoepeling?
De website en officiële persconferenties van de
overheid, zelfstandigenorganisatie VOKA en
loonsecretariaat LIANTIS.
Is er nog iets dat jullie kwĳt willen?
Wĳ willen graag iedereen oproepen om alle aanwĳzingen goed te lezen en op te volgen. Zolang
er geen goed vaccin is, zal enkel met de nodige
aandacht en waakzaamheid van iedereen een
herstel naar een enigszins normale beleving van
onze hobby en passie mogelĳk zĳn. Het is voor
niemand aangenaam als er voortdurend iemand
boze agent moet spelen om alles veilig te houden.
Onze geplande vierdaagse draaistages gaan
deze zomer door op de voorziene data:
Stage 1: dinsdag 4 t/m vrĳdag 7 augustus
Stage 2: dinsdag 18 t/m vrĳdag 21 augustus

De slimme afrekening...
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Studio Pansa
Studio Pansa is een open access clay & ceramics workspace in Amsterdam: een in 2018 opgerichte internationale community waarin werkruimte, gereedschap en oven worden gedeeld,
op basis van een maandelĳks abonnement of
een strippenkaart. In Loods 6 op het KNSMeiland in Amsterdam – een sfeervolle industriële
ruimte van maar liefst 376 m2 groot – bevindt zich
op de eerste verdieping een open workspace
voor members; een verdieping lager zĳn er galerie-, cursus-, glazuur-, gips- en opslagruimte. Je
kunt zelf aan de slag, achter de draaitafel of met
handopbouw, maar je kunt ook cursussen of
workshops volgen, variërend van introductiecursussen tot masterclasses, en elke maand is er
nieuwe instroom mogelĳk. Oprichter Lennard
Houkes werkt samen met zĳn broer Sjors en een
team van enthousiaste keramisten.
Wat hebben jullie de afgelopen maanden
voor/met de cursisten gedaan?
We hebben verschillende dingen georganiseerd.
Zo hebben we de Clay Kit in het leven geroepen:
een aantal basistools om met klei aan de slag te
gaan, en wat klei. Mensen konden die ophalen
op vrĳdagmiddag of thuisgestuurd krĳgen. Dat
laatste duurde soms vrĳ lang door vertragingen
met de post, dus ophalen was een betere optie.

Deze Kit kwam ook van pas voor mensen die
onze eerste online cursussen volgden. Alle andere cursussen waren afgelast en de cursisten kregen een tegoedbon voor toekomstige lessen, die
ze ook konden inzetten voor deze online lessen.
We hebben ons best gedaan, met goede belichting en meerdere camera’s. Het kan anders best
lastig zĳn om te zien wat de docent doet.
Voor de meer ervaren leden hebben we de Clay
Club in het leven geroepen: een soort online kleisessie waar je vragen kunt stellen. Ook dit was
via videobellen. Maar de interesse voor dit nieuwe concept was nog niet groot genoeg. In de studio werkt het toch een stuk beter...
Ten slotte hebben we onze leden de mogelĳkheid
gegeven om een van onze wielen te lenen. Die
stonden immers toch maar stil! Daar hebben we
een mooie bezorgactie van gemaakt met een
busje. Dat gaf ons ook een goede gelegenheid
om even met de leden in te checken.
Hoe startten jullie je lessen weer op na de
lockdown?
In mei zĳn we begonnen met een voorzichtige
opening van de studio. Onze vaste leden konden
zich – als ze het aandurfden – inschrĳven voor
een beperkt aantal uur per week. Niet meer dan
vĳf mensen mochten tegelĳkertĳd werken. In juni

Clay Kit
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Online classes

hebben we in overleg met onze community ervoor gekozen om deze restricties op te heffen,
maar daarvoor in de plaats met mondkapje te
werken. Zo voelt iedereen zich veilig. Er zĳn vĳftien werkplekken gecreëerd, allemaal op een
veilige afstand tot elkaar. Als er vĳftien mensen
in de studio zĳn, kan er niemand meer bĳ, dat is
nu het deurbeleid. En dat werkt vooralsnog prima.
Vanzelfsprekend gelden bĳ ons een aantal algemene regels: Als je ziekteverschĳnselen hebt,
blĳf je thuis. Vaak de handen wassen, en gebruik
je eigen gereedschap. Cursussen worden buiten
onze reguliere openingstĳden georganiseerd.
Gaan jullie (ook) door met de activiteiten die
jullie tĳdens de lockdown deden?
De Clay Kit blĳft beschikbaar. De online cursussen hebben we nu stopgezet, omdat werken in
de studio weer mogelĳk is. Klei moet je voelen,
zien en er omheen kunnen lopen. We hebben
niet voor niets een gemeenschappelĳke studio
geopend: dat werkt gewoon zo veel beter!
Cursisten hebben vrĳwel nooit zelf een draaischĳf. Bovendien is transport van ongestookt
werk erg lastig!
Misschien dat we in de toekomst wel meer digitaal gaan presenteren, maar momenteel willen
we ons erop richten om een veilige werkomgeving in de studio te creëren.

Hoe communiceren jullie naar de cursisten?
We blĳven altĳd graag in persoonlĳk contact met
onze leden en cursisten. We hebben continu
onze overwegingen en nieuwe stappen gecommuniceerd, zowel naar de leden, als maandelĳks
via een algemene nieuwsbrief. Daarin maakten
we duidelĳk wat hun opties zĳn, en dat we zo
goed mogelĳk met deze nieuwe situatie om proberen te gaan. Het meeste daarvan ging goed.
Soms moesten we mensen gerust stellen dat
hun abonnementsgeld niet weg was, en dat er
weer nieuwe cursussen zouden komen later in
het jaar.
Vlak voor onze ruimere opening in juni hebben
we onze leden om hun mening gevraagd via een
online formulier; mede daarop gebaseerd hebben we tot onze nieuwe stappen besloten. Die
stappen zĳn vervolgens uitgebreid uitgelegd, en
staan ook op de website. De feedback die we
kregen over onze communicatiestrategie was
positief.
We hebben een hele fijne groep leden binnen de
studio. De meeste mensen staan open voor
communicatie onderling en begrĳpen de stappen
die we moeten nemen. Op dit moment hebben
we bepaalde regels vastgesteld, zoals het maximum aantal mensen tegelĳk in de studio. Maar
als we zien dat er punten aangescherpt moeten
worden, zullen we dit zeker communiceren. Er is

de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 67 | juli 2020 | 51

altĳd een mentor aanwezig die in de gaten houdt
hoe het gaat in de studio.
Tĳdens de lessen zĳn de leraren alert. Ze zĳn
goed op de hoogte van de huidige maatregelen
en blĳven met alle deelnemers inchecken of zĳ
zich veilig voelen. Zĳ verzoeken zo nodig ook
zich aan de regels te houden.
Zien jullie nog (mogelĳke) knelpunten?
We hebben genoeg ruimte in de studio. Voor corona kwam het al zelden voor dat het té druk
was. Maar lessen kunnen op dit moment nog
niet met volle capaciteit verder. Dit betekent minder omzet. Knelpunten zouden er kunnen zĳn in
een nieuwe stĳging van de curve van het coronavirus na de zomer. Maar dat risico zit er voor
iedereen in.
Heeft dit allemaal effect op jullie prĳs?
Niet direct. Onze prĳzen willen we niet hoger maken dan strikt noodzakelĳk. Tĳdens de sluiting
hebben we mensen aangeboden om hun lidmaatschap te pauzeren. Sommigen hebben
daarvan gebruik gemaakt, terwĳl anderen besloten dat ze ons wilden steunen door te blĳven betalen tĳdens de sluiting. Daar zĳn we extra
dankbaar voor. In mei hebben we iedereen die
alweer aan de slag wilde, korting gegeven op
hun maandprĳs, maar nu we weer bĳna helemaal open kunnen, rekenen we simpelweg weer
onze oude prĳzen.
De prĳzen voor lessen en stoken zĳn wel iets
omhoog gegaan, maar dat zat er ook voor de
sluiting al aan te komen. De kosten waren voorheen iets te krap ingeschat, waardoor we soms
verlies draaiden als er plotseling iemand moest
afzeggen. Door de prĳs iets aan te passen, redden we het ook met een iets kleiner deelnemersDistanced working

aantal, en dat komt iedereen ten goede. Op die
manier kunnen we ook de komende tĳd weer veel
cursussen en workshops blĳven organiseren.
Worden jullie ondersteund door de (lokale/
landelĳke) overheid?
Studio Pansa is ondersteund door de gemeente
in de vorm van de zogenaamde TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren
COVID-19). De opvolger daarvan is de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb). Daar doen we
nu aanvraag voor.
Wat doet/doen de vakvereniging(en) voor jullie?
Studio Pansa valt onder een nieuw soort ondernemingen van open werkplaatsen en aanbieders
van ambachtelĳke cursussen. Wĳ zĳn in gesprek
met een aantal andere werkplaatsen en bespreken hoe wĳ elkaar kunnen helpen en de handen
ineen kunnen slaan om een branchevertegenwoordiging op te zetten.
Is er nog iets dat jullie kwĳt willen?
Binnenkort gaat onze nieuwe galerie/shop open
en deze zomer organiseren we een aantal interessante buitenworkshops, in de open lucht. Het
is ongelofelĳk hoe binnen twee jaar zo’n geweldige community samen is gekomen vanuit een gezamenlĳke interesse. Dit is zo waardevol! We
willen onze gehele achterban bedanken! De vele
leden en cursisten die ons zĳn blĳven steunen,
en nu ook begrip tonen voor de manier waarop
we weer stap voor stap open gaan. En grote
dank aan het Pansa Team! Ook terwĳl zĳ de studio niet konden gebruiken, bleven zĳ actief
meewerken de spirit hoog te houden in de community.
Bezorgactie met busje: wiel te leen!
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Marieke Pauwels / PXL-MAD – School of Arts
Kunstenaar Marieke Pauwels gebruikt klei als
belangrĳkste materiaal voor haar kunstwerken.
Ze is bovendien hoofd van de afdeling keramiek
aan de PXL-MAD – School of Arts in Hasselt
(BE) en geeft er – samen met collega Bruno
Vermeiren – keramiekles.
Wat heb je de afgelopen maanden voor/met
de cursisten gedaan?
De studenten die in de omgeving van de school
woonden, konden om klei komen, maar de meeste studenten wonen op grote afstand van de
campus. In België is het online kopen van klei
niet evident. Vooral voor een eerste jaar aan de
hogeschool komt het erop neer de studenten
wakker te houden om beeldend bezig te blĳven.
Op de PXL-MAD – School of Arts kozen we er
daarom voor om de theorieweken te bundelen in
de eerste coronaweken, om nadien dubbel te
kunnen inzetten op het atelier.
Vóór het heropstarten van het atelier, werden er
online oefeningen gegeven. Elke week kregen de
studenten een challenge voor het maken, bedenken, presenteren van hun werk. Ook werden ontwerptekeningen gevraagd. Dat kon bĳvoorbeeld
simpelweg gaan om het sculpteren van een aardappel, die op een boeiende wĳze in de ruimte te
plaatsen en er een titel aan te geven. Ook werd
er gewerkt rond vormsoorten en -technieken, bĳ-

voorbeeld insnoeren, verpakken, hangen, stutten,
omheinen…
Aangezien menig student problemen heeft met
het opstellen van zĳn of haar keramisch werk,
werd ook sterk ingespeeld op presentatie. Bĳvoorbeeld: Zoek vĳf verschillende objecten en
bundel die samen tot een boeiend geheel; plus
titel en plaats in de ruimte zĳn hierbĳ belangrĳk.
De studenten werd gevraagd fotomateriaal op te
sturen. Daarop gaven de docenten persoonlĳke
feedback. Meestal werd er individueel gemaild,
geskypet, getelefoneerd. Tweemaal hebben we
een groepsbespreking met de teams georganiseerd via Microsoft Teams. Ook werden Open
Deur dagen en Open Les dagen online georganiseerd.
PXL-MAD – School of Arts heeft sinds vorig jaar
ook een internationale (Engelstalige) Master. Een
van mĳn bezorgdheden was het welzĳn van de
internationale masters, die in een kleine kamer
zonder veel contacten niet echt veel konden handelen. Mĳn Chinese en Taiwanese student hebben in hun land alles opgegeven om hier een jaar
te studeren. Ondertussen hebben ze ervoor gekozen een tweede jaar te doen. Ik heb geprobeerd zoveel mogelĳk informatie te vertalen en
oefeningen te geven om ze wakker te houden.

◄ Zaiyun Huang, student Internationale Master uit China – zĳ is gewend haar plan te trekken in alle omstandigheden...
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Wat mĳn eigen werk betreft: In het begin van de
lockdown was het een droom van rust die uitkwam om mĳ ongedwongen op het atelier te kunnen terugtrekken. Ik heb een heleboel dingen
kunnen opruimen en kon weer persoonlĳk werk
maken. Al snel bleek dat het online lesgeven en
op afstand werken zelfs meer tĳd in beslag nam
dan bĳ de gewone gang van zaken. Bovendien
moest ook de computer gedeeld worden en geholpen worden bĳ het werk van de kinderen...
Hoe startte jĳ je lessen weer op na de lockdown?
Alle besluiten rond regels en veiligheidsmaatregelen werden genomen door het bestuur van
PXL-MAD – School of Arts en door hen gecommuniceerd. Elke student kreeg een masker. Op
18 mei zĳn enkele ateliers in de PXL-MAD –
School of Arts weer kunnen opstarten onder strikte voorwaarden en de nodige regels rond social
distancing. Het betreft vooral de disciplines van
de Vrĳe Kunsten – waaronder Keramiek – en
Juweelontwerp. De studenten Grafisch Ontwerp
blĳven tot het einde van het lesjaar online werken. We hebben de ambitie om in september
veel meer onderwĳs op de campus aan te bieden, in veilige omstandigheden en zeker aan
nieuwe studenten (eerstejaars).
We zĳn in de keramiekafdeling in kleine groepen
alternerend aan het werk gegaan met mondmaskers en zwemmend in desinfecterende gels
(voorzien door de hogeschool)… Er wordt gevraagd het gemeenschappelĳk gebruikte materiaal te desinfecteren na gebruik. In de voormiddag komen de studenten uit de eerste jaren,
in de namiddag de studenten uit bachelor- en
masterjaren. Om 12.00 uur en 17.00 uur moet

iedereen het gebouw uit om de lokalen te verluchten en te desinfecteren.
Tĳdens de juryweken werd voorrang verleend
aan de jaren die op dat moment voor de jury
moesten komen. De studenten uit de bacheloren mastergraden mochten bovendien kiezen: hun
jurering nu in juni op te nemen (zoals gewoonlĳk)
of in september. De meesten stelden hun jurering
uit tot september. Daarom is aan de docenten gevraagd om te starten met lesgeven vanaf half augustus in plaats van half september bĳ de normale start van het academisch jaar. De jureringen
worden momenteel in veel kleinere groepen gehouden. Daardoor is de beoordeling wat verwarrender, aangezien docenten niet het werk van
alle studenten van het desbetreffende niveau
kunnen zien en dus niet kunnen vergelĳken.
Hoe communiceer je naar je cursisten?
Er wordt vooral gecommuniceerd via mail en
blackboard. Ook hebben we een whatsappgroep:
Ceramics. Studenten die niet ingingen op de
mails, werden persoonlĳk gecontacteerd via de
telefoon om te zien of alles in orde was, of ze niet
ziek waren, of hun moraal ok was…
Zie je nog (mogelĳke) knelpunten?
Een knelpunt is dat het jaarprogramma niet is afgewerkt. Zo heeft het eerste jaar bĳvoorbeeld
geen glazuurstudies meer gehad. Dit moeten we
allemaal inhalen het komende academiejaar. Ook
zullen opdrachten dan nog verder afgewerkt
moeten worden. Corona (en ook de verhuis naar
de nieuwbouw juist daarvoor) hebben heel wat
vertraging teweeggebracht.
Een ander knelpunt is dat onze EXIT tentoonstelling, die normaal meer dan duizend mensen aan-
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trekt, niet door kan gaan. EXIT is het visitekaartje van de school, waarbĳ de afstudeerprojecten
worden getoond. Tĳdens dat evenement worden
ook nieuwe studenten aangetrokken. Nu kunnen
we de zichtbaarheid van de school niet inzetten
op dit grootse gebeuren en missen we persoonlĳke contacten met bezoekers en mogelĳke kandidaten voor keramiek op hogeschoolniveau.

weelontwerp er alles aan deden zo snel mogelĳk
de ateliers op te starten, ook in moeilĳke omstandigheden. Ikzelf wil terug naar het gewone
lesgeven en het online lesgeven zoveel mogelĳk
vermĳden. Naast de tastbare eigenschap van
klei, heb ik ook de voeling met de student nodig
om rechtstreeks in te gaan op zĳn persoonlĳkheid en het tastbare werk.

Hoe houd je orde?
We voorzien met de studenten Keramiek een opkuis begin juli, waarbĳ in de voormiddag de eerste jaren een taak krĳgen en in de namiddag de
oudere jaren. Hopelĳk lukt het toch over de middag allen samen in het gras te picknicken met de
nodige afstand.

Wĳ hadden reeds enkele Open Deur dagen online. Er bestaat nu de mogelĳkheid tot privérondleiding in groepjes van maximaal drie mensen.
Reserveren kan via de website van PXL-MAD.
Toelatingsproeven voor het starten op onze hogeschool vinden plaats op: 25 juni sessie 1, 27
augustus sessie 2, 10 september sessie 3. Voor
deze toelatingsproeven moet ingeschreven worden. Op 12 september is er nog een extra infodag. Voor specifieke informatie over de keramiekopleiding mag je mĳ per mail contacteren.

Heeft dit allemaal effect op je prĳs?
Nee, enkel op de tĳd en inzet van de docenten...
Wat heeft de lockdown je gebracht?
Het besef dat sommige studenten de lockdown
weten te gebruiken en deze creatief weten om te
zetten in hun werk en dat andere studenten
(meestal eerste jaartjes) verloren rondlopen. Enkelen gaven blĳk (vooral jonge gedreven studenten die thuis niet konden werken) van een grote
behoefte om terug naar de campus te komen.
Deze laatsten moet je blĳvend weten te boeien.
Vandaar dat de docenten Vrĳe Kunsten en Ju-

Expo’s op de campus van de PXL-MAD: Voorlopig gaat enkel de expo van het S.M.A.K. (Stedelĳk Museum voor Actuele Kunst in Gent) door,
vanaf 8 oktober in de exporuimte van de nieuwbouw. Hierbĳ wordt een selectie uit de verzameling van het S.M.A.K. getoond. De andere tentoonstellingsruimtes zullen we vermoedelĳk
nodig hebben voor ‘veilig’ onderwĳs…
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Guy Van Leemput
Guy Van Leemput maakt ragfijne porseleinen
kommen. Hĳ geeft regelmatig workshops in binnen- en buitenland; sporadisch ook in zĳn eigen
atelier in Herentals (BE).

en 23 augustus. Van de Fabrik in Freiburg heb ik
bericht gekregen dat ze de workshop hebben
verzet naar 6-8 november.

Wat heb jĳ de afgelopen maanden voor/met je
cursisten gedaan?
De voorbĳe maanden zĳn alle workshops geannuleerd of uitgesteld. Ik heb wel zelf kunnen blĳven werken, werd ook minder gestoord dan
anders. Ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om vooral nieuw werk te maken voor de
tentoonstelling Morphoses bĳ Valcke Art Gallery
in Gent, die eind augustus opent. Nooit eerder
was ik zo lang op voorhand al klaar voor een tentoonstelling! Verder heb ik – waarschĳnlĳk net
zoals zovele anderen – goed op kunnen ruimen
in het atelier. Het bracht wel wat rust: ik vond de
tĳd om terug te kĳken naar de weg die ik de voorbĳe tĳd gelopen heb. Tĳd ook om uit te zoeken
wat ik echt belangrĳk vind. Ik heb ook zitten uitzoeken hoe ik nog beter zou kunnen demonstreren vanop een afstand: denk aan een cameraopstelling met beamer en projectie, maar de aankopen moeten nog gebeuren.
Word je ondersteund door de (lokale/landelĳke) overheid?
Ik word niet gesteund door (lokale) overheden. Er
waren wel allerlei maatregelen, maar geen enkele waar ik gebruik van kon maken.
Waar haal je je informatie vandaan over de
regels ten aanzien van de lockdown en nu de
versoepeling?
We moeten alles helemaal zelf uitzoeken. Daarom ook dat ikzelf nog geen initiatief genomen
heb om in mĳn atelier iets op te starten voor cursisten. De workshops die ik op verplaatsing geef,
communiceren helder over de maatregelen die
ze genomen hebben.
Hoe start jĳ je lessen weer op na de lockdown?
Zelf heb ik geen lessen ingepland. Wel starten de
workshops-op-verplaatsing terug op.
Ondertussen kreeg ik al bericht van het Westerwaldmuseum dat ze de workshop van 3 en 4 juli
willen laten doorgaan. Ook bĳ Colpaert in Gent
geef ik al binnenkort een workshop: 11 juli. De
workshop in de Tiendschuur zal doorgaan op 22
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Sundaymorning@ekwc
Sundaymorning@ekwc (EKWC) is gehuisvest in
het vroegere KVL-complex in Oisterwĳk, ooit de
grootste leerfabriek in Europa. In deze internationale werkplaats kunnen kunstenaars, ontwerpers
en architecten tĳdens een artist-in-residency de
technische en artistieke mogelĳkheden van keramiek verkennen. Er zĳn goed geoutilleerde werkplaatsen en de deelnemers worden begeleid door
specialisten. Er is tevens een FabLab, de digitale
werkplaats voor het verkennen van 3D printen.
Daarnaast zĳn er masterclasses; voor het publiek
zĳn er rondleidingen en groepsarrangementen;
onderwĳsinstellingen en bedrĳven kunnen ruimten en faciliteiten huren. Sinds 2010 is Ranti Tjan
directeur van het EKWC: ‘We zĳn geen moment
dicht geweest tĳdens de lockdown.’
Wat hebben jullie de afgelopen maanden
voor/met de artists-in-residence gedaan?
Sundaymorning@ekwc is de afgelopen maanden
gewoon open gebleven, we hebben de lockdown
zoveel mogelĳk vermeden. Dat betekent dat de
deelnemers die we uit Spanje, Frankrĳk, Canada,
Denemarken, Engeland, Duitsland en Amsterdam
in huis hadden, op een enkeling na, in Brabant
zĳn gebleven en door hebben kunnen werken.

Onze werkplaats is groot genoeg om iedereen
zĳn eigen ruimte te geven. Al vrĳ snel was immers duidelĳk wie tot de risicogroepen behoorde
en hoe je het beste een besmetting kon opdoen.
Dit laatste staat er misschien een beetje cru,
maar als je weet hoe je het beste besmet kunt
worden, kun je ook van alles doen om dat te vermĳden. Onze deelnemers zĳn doorgaans geen
feestgangers, mĳden de kroeg waar gezongen en
gesjanst wordt en bezoeken geen gebedsdiensten of verpleeghuizen.
Voor de medewerkers was het een ander verhaal. Zĳ mochten zelf kiezen of ze naar Oisterwĳk
wilden afreizen om daar in dienst te staan van de
deelnemers, of dat ze liever thuis bleven. Ikzelf
ben de eerste tien weken gewoon dagelĳks met
de trein van Gouda naar Oisterwĳk gegaan. Met
de basisdienstregeling nam dat veel tĳd in beslag: voor een medewerker die in Rotterdam
woont, hebben we daarom een auto gehuurd.
Voor de medewerker uit Duitsland hebben we
een mooie brief geschreven met een stempel
erop, zodat ze vrĳelĳk de grens kon passeren.
Zonder files was iedereen wel sneller in Oisterwĳk. In de eerste crisisweken waren er altĳd mini-

De grote ovenhal, foto: Van Oosten
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maal vier medewerkers in Oisterwĳk, de anderen
probeerden het op afstand met beeldbellen. Dat
ging drie, vier weken best goed, maar uiteindelĳk
wil je toch op de vloer zĳn. Dat beeldbellen bracht
wel een vorm van efficiency. Adviseurs waren
zo’n 50-80% minder tĳd kwĳt aan het dagelĳkse
werkplaatsgedoe en deelnemers bereidden zich
beter voor op hun telefonische afspraak.
Sinds begin juni geeft Sander Alblas een vierweekse masterclass 3D mallen maken en die is
met 23 deelnemers uitstekend bezet. Dit is opgezet door Jorgen Karskens en Nico Thöne, onze
zakelĳk leider en de projectleider die samen zeker veertig jaar jonger zĳn dan ik en veel beter
met die nieuwe media aan de slag kunnen dan
iemand die nog weet wat faxen is. Zo’n webinar
is echt wel iets om mee verder te gaan. Mensen
kunnen vanuit huis of vanuit hun atelier in aanraking komen met onze adviseurs en zo kunnen we
kennis delen.
Wat heeft de lockdown je gebracht?
De lockdown heeft wel geleid tot het besef dat
mensen angst kunnen hebben voor een onbekend risico. Dat fascineert me wel. Je merkt dat
sociaal gedrag, individuele keuzes en maatschappelĳke werkelĳkheid niet logisch, beredeneerbaar of voorspelbaar hoeven te zĳn.
Worden jullie ondersteund door de (lokale/
landelĳke) overheid?
Economisch heeft het voor het centrum vanzelfsprekend schade gebracht. We hebben vanaf het
begin alle rondleidingen, masterclasses en verhuringen geannuleerd en ook de winkel gesloten.
Dat merken we meteen aan de omzet, al is ons
verlies een schĳntje vergeleken met dat van de
podiumkunsten, de horeca en de reisbranche.
We zouden in maart, april en mei deelnemers
ontvangen uit onder andere Hong Kong, New
York, Mexico en Zuid-Afrika, en die werkperiodes
hebben we allemaal moeten verzetten. Met een
last minute call kregen we gelukkig een flink aantal aanmeldingen, zodat de capaciteit in de werkplaats volledig benut kon blĳven. We maken
gebruik van de loonkostenregeling (NOW: tĳdelĳke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) en het Ministerie heeft de subsidie die
we voor het derde kwartaal zouden ontvangen,
vervroegd overgemaakt. Daardoor komen we niet
plotseling met een gat te zitten.

Goeie vraag. Ik probeer altĳd zoveel mogelĳk de
bron op te sporen. Dus ik print met enige regelmaat noodverordeningen uit, die verschillend zĳn
voor bĳvoorbeeld Gouda of Oisterwĳk. Informatie
over vliegverkeer is lastig te vinden en onlangs
vloog onze Canadese deelnemer terug naar Canada, maar ze had wel last van annuleringen en
omboekingen. Onze terugkerende Engelse deelnemer zit nu twee weken in quarantaine. Dat
soort informatie proberen we tĳdig, feitelĳk en onderbouwd op te sporen.
Zie je nog (mogelĳke) knelpunten?
Met enige regelmaat heb ik contact met allerlei
soorten collega’s uit het vak. Velen volgen de
communis opinio en hebben hun zaak gesloten
of gaan weer langzaam open. Soms heb ik het
idee dat we de enige culturele instelling zĳn die
niet gesloten was tĳdens de lockdown. Andere
post-academische instellingen, de musea, de
kunstacademies, de galeries, de presentatieinstellingen hebben al dan niet vrĳwillig de deur
dicht gedaan. De tweede week van juni had ik
een eerste evaluatie met mĳn team en ook van
onze deelnemers hoorde ik dezelfde geluiden:
Als je zowel fysiek contact als drukte geheel
mĳdt, dan blĳft er voldoende ruimte over om in
Oisterwĳk 24/7 met keramiek te werken.
Een gewaarschuwd mens...

Waar haal je je informatie vandaan over de regels ten aanzien van de lockdown en nu de
versoepeling?
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Keramiek Atelier Patty Schilder
Keramist Patty Schilder geeft vanuit haar Keramiek Atelier in de Amsterdamse Jordaan cursussen en workshops, waaronder raku / naked raku.
Daarnaast kun je een of meerdere dagen per
week een werkplek huren in de Open Studio. Iets
heel anders, maar niet minder leuk, is dat – al
bĳna tien jaar – het atelier eens in de zes weken
op zondagen wordt omgetoverd tot een Literaire
Salon, die zĳ samen met een bevriende boekhandel organiseert en waarbĳ zĳ samen met haar
man een lopend buffet verzorgt voor 75 gasten.
Wat heb je de afgelopen maanden voor/met
de cursisten gedaan?
Omdat in mĳn atelier beginnende en gevorderde
deelnemers gelĳktĳdig naast elkaar kunnen werken, heb ik geen afgerond lesprogramma, maar
worden de lessen zoveel mogelĳk afgestemd op
ieders eigen niveau en persoonlĳke wensen. Die
benadering was bĳ een online cursus niet te hanteren, dus dat alternatief heb ik verder niet overwogen.
De Open Studio daarentegen heb ik begin april al
langzaam weer opgestart. Via een groepsapp
kon iedere deelnemer wekelĳks aangeven op
welke dagen men wilde komen. Dit werkte prima.
Op die manier kon iedereen zien, dat er niet teveel mensen aanwezig zouden zĳn. Er zĳn nu
zelfs cursisten met voldoende ervaring, die inmid-

dels de overstap hebben gemaakt naar de Open
Studio. Heel voorzichtig begin ik er nu aan te
denken om deze dagen lichtjes uit te breiden.
Hoe startte jĳ je lessen weer op na de lockdown?
Half juni zĳn de cursussen weer van start gegaan. De cursisten hadden de keus om de lessen
te hervatten, uit te stellen of ermee te stoppen. Er
zĳn uiteindelĳk twee cursisten gestopt, omdat zĳ
als zzp’er ook financieel getroffen zĳn door de
bepalingen vanwege het coronavirus. Sowieso
zal ik na de start minder cursisten tegelĳkertĳd
kunnen ontvangen. Voortaan krĳgt iedere aanwezige cursist een eigen tafel en kruislings is de onderlinge afstand twee meter. Wel fijn dat mĳn
ruime atelier ons die mogelĳkheid biedt.
De afgelopen periode heb ik eerst de deelnemers
van de Open Studio en daarna de cursisten per
mail uitvoerig op de hoogte gebracht van de veranderingen in het atelier. Qua hygiëne betekent
dit bĳvoorbeeld dat alle deurknoppen, kranen etc.
door mĳ worden schoongemaakt voordat de eerste cursist binnenkomt. Bĳ binnenkomst staat er
voor iedereen een handgel klaar. De cursisten
nemen (niet verplicht) eigen schort, mondkapjes
en handschoenen mee. Ze krĳgen een vaste plek
en de werkstukken staan al op hun tafel, zodat zĳ

Voor het eerst weer les!
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zo weinig mogelĳk heen en weer hoeven te lopen. Na afloop maken zĳ hun eigen werkplek
schoon met een desinfecterende spray. Handen
wassen en afdrogen met papieren handdoekjes;
gereedschap schoonmaken met zeep. In de wc’s
hangen speciale wc-bril reinigers. En natuurlĳk:
ben je verkouden... etc. etc. Al deze zaken heb ik
per mail uitgelegd en daar is inmiddels zeer positief op gereageerd.

Word je ondersteund door de (lokale/
landelĳke) overheid?
Ik kan gebruik maken van de TOZO (Tĳdelĳke
Overbruggingsregeling zzp’ers).

Zie je nog (mogelĳke) knelpunten?
In het verlengde van alle stopzettingen heb ik nu
alle raku workshops geschrapt. Ook die voor de
komende zomermaanden. Heeft met twee dingen
te maken: men staat bĳ raku onvermĳdelĳk erg
dicht bĳ elkaar en daar vind ik het nog te vroeg
voor. Maar bovendien zĳn veel deelnemers afkomstig van mĳn collega’s, die hun cursisten
meenemen ter afsluiting van hun seizoen. En ook
dat gaat nu niet lukken.

Wat heeft de lockdown je gebracht?
Tĳd om het atelier een goede ‘lente-opknapbeurt’
te geven. De vloer is bĳvoorbeeld opnieuw geschuurd en gelakt. En, omdat ik tĳdens de lockdown heb gemerkt, dat er bĳ mensen die geen
atelier hebben, meer behoefte is aan werkplekken voor handvormen en draaien op de schĳf,
overweeg ik nu om de Open Studio dagen uit te
breiden. Ook zĳn er, in samenwerking met een
collega, nieuwe plannen in de maak. Alle informatie over de lessen, workshops en Open Studio
mogelĳkheden zĳn te vinden op de website. Ik
ben er weer met nieuwe energie helemaal klaar
voor! Intussen kĳk ik wel verlangend uit naar een
goed werkend vaccin!

Heeft dit allemaal effect op je prĳs?
Ik wacht de ontwikkelingen nog even af tot september. Als blĳkt dat het dan nodig is, zal ik alsnog overwegen om de prĳs te verhogen.

Wat doet/doen de vakvereniging(en) voor je?
Ik ben lid van de NVK, maar heb hier weinig van
vernomen, wat overigens niet verwĳtend is bedoeld, maar als een gegeven.
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Kerameion Sylvie
Keramist Sylvie Inghels geeft les in haar atelier
Kerameion Sylvie in Destelbergen (BE), zowel
cursussen als workshops, voor beginners en gevorderden.
Wat heb je de afgelopen maanden voor/met je
cursisten gedaan?
Ik heb de afgelopen maanden cursisten die thuis
zelf een draaischĳf hebben, geholpen via berichtjes en filmpjes, voor zover ze hulp nodig hadden.
Na de lockdown zal ik daar zeker nog mee verder
gaan als mĳn cursisten daar nood aan hebben.
De lockdown gaf mĳ ook de tĳd om het atelier op
orde te zetten, om de benodigde ruimte te creeren.
Hoe start jĳ je lessen weer op na de lockdown?
Ik begin pas terug 1 juli met lesgeven, aan groepjes van tien. Eén groep per week, dus die mensen zĳn dan mĳn bubbel van die week. Wat
september zal brengen, dat zien we dan wel.
De cursisten zĳn verplicht een mondmasker te

dragen alvorens het atelier te betreden. En indien
men zich ziek voelt, moet men uiteraard thuis blĳven. De deur van het atelier zal altĳd openstaan,
zodat er geen contact is met de klink. Onmiddellĳk als men binnenkomt, dient men de handen te
ontsmetten (er staat een hele grote bus ontsmettingsgel, alsook een doos maskertjes indien men
het zou vergeten zĳn). Na het toiletbezoek terug
de handen ontsmetten.
In het atelier zal er eenrichtingsverkeer zĳn naar
het draaigedeelte en in de andere richting om het
atelier te verlaten. De draaischĳven staan maar
1,2 meter uit elkaar, vandaar dat een mondmasker verplicht is. Tussen de draaitafels heb ik een
flexibele doorschĳnende wand opgehangen, 1,5
meter hoog en 1 meter breed. Iedere draaitafel
(deze zĳn genummerd) zal zĳn eigen bakje met
materiaal hebben (spons, lat, emmer, afdraaiĳzer, speer, naald...) Dit kunnen de cursisten na
gebruik afwassen en terug bĳ de draaitafel plaatsen. Men mag enkel eigen schorten en handdoeken gebruiken en deze moet men telkens mee
naar huis nemen om te wassen. Draaien met
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handschoenen is niet handig...
Glazuren gebeurt in groepjes van vĳf – iedereen
aan zĳn eigen tafel met mondmasker en handschoenen.
Zie je nog (mogelĳke) knelpunten?
Lesgeven met een mondmasker is niet zo handig
voor de verstaanbaarheid...
Heeft dit allemaal effect op je prĳs?
Nee, ben al blĳ terug les te kunnen geven. De
kosten die ik gemaakt heb, zĳn niet zo heel groot.
Ik heb geprobeerd om het zo budgetvriendelĳk
mogelĳk op te lossen en met wat hulp van cursisten die in mĳn bubbel zitten lukt veel!
Word je ondersteund door de (lokale/landelĳke) overheid?
Ik krĳg geen ondersteuning van de overheid!
Waar haal je je informatie vandaan over de regels ten aanzien van de lockdown en nu de
versoepeling?
Ik denk dat iedereen met een beetje gezond verstand wel weet wat kan en wat niet! Als je vraagt
aan de overheid of keramieklessen al terug mogen, krĳg je als antwoord: ‘Oei ja, dat moeten we
eens navragen!’ Keramiek valt onder de cultuursector, onder evenementen! Maar op coronagids

heb ik gevonden dat we terug aan de slag mogen
per 1 juli (sociaal-cultureel volwassenenwerk en
amateurkunsten). Daar is ook een handige corona-gids te downloaden met waar je allemaal op
moet letten. Ik heb ondertussen ook eens geluisterd bĳ het ondernemersloket UNIZO, waar ik bĳ
ben aangesloten. Die gaven goed advies.
Hoe communiceer je naar je cursisten?
Ik ervaar geen angst bĳ mĳn cursisten, deze zĳn
heel bereidwillig om deze aanpassingen te doen.
Ze zĳn gewoon heel blĳ dat ze terug kunnen komen pottendraaien. Eventjes weg van al het corona-gedoe (begrĳp dit niet verkeerd maar ik
denk dat iedereen nood heeft aan ontspanning
en eventjes alles vergeten) en genieten van hun
zen-moment. Ik kreeg dit berichtje van een cursist: ‘Ik kĳk uit naar de dag dat ik opnieuw kan komen draaien. Om even te ontsnappen aan de
stress van deze crisis. Om m’n hoofd even leeg
te maken en me eens volledig te focussen op het
kommetje dat ik al heel lang wilde draaien...’
De zomercursussen Pottendraaien zĳn van
maandag tot en met vrĳdag. Daarnaast zĳn er
Raku-weekenden. De wekelĳkse cursussen Pottendraaien starten telkens vanaf de eerste
schoolweek van september en na de kerst- en
paasvakantie: pakketten van 10 lessen van 2 uur.
Alle informatie is te vinden op mĳn website.
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La Céramique
Frank Theunissen en Elly Verhoeven runnen
sinds een kleine twintig jaar het keramisch
cursuscentrum La Céramique in Cordes-sur-Ciel,
een van de oude bastides in het zuiden van
Frankrĳk. In het grote, goed geoutilleerde atelier
zĳn er het hele jaar door cursusweken met bekende keramisten als cursusleiders, elk gespecialiseerd in een andere techniek. Daarnaast is
het, voor groepen van acht tot tien mensen, mogelĳk een programma op maat te laten maken,
geheel naar eigen idee.
Wat hebben jullie de afgelopen maanden
voor/met de cursisten gedaan?
Tot 11 mei mocht je alleen van huis voor noodzakelĳke dingen zoals boodschappen doen en naar
de dokter, apotheek, pinautomaat of postkantoor
gaan. En wandelen en andere individuele sporten
binnen een straal van 1 kilometer van je huis en
maximaal een uur. Dat alles met een van tevoren
ingevuld formulier waarop doel en datum en dergelĳke vermeld stonden. Tot 2 juni mocht je niet

verder reizen dan de grenzen van het departement (of maximaal 100 kilometer), met bewĳs
van woonplaats. De landsgrenzen waren gesloten tot 15 juni.
Al onze geplande cursussen zĳn in die tĳd niet
doorgegaan. We waren al het atelier aan het verbouwen en hebben daar nu extra tĳd voor gekregen. Het is veel ruimer en lichter geworden. En
alles blinkt als nooit tevoren. Bĳkomend voordeel:
het is een ‘anderhalvemeter-atelier’ geworden
met een goede ventilatie. Je kunt er veilig aan de
slag. Uiteraard kun je bĳ ons ook veilig eten, drinken, slapen, genieten en lol hebben.
Hoe startten jullie de lessen weer op na de
lockdown?
We hebben onze cursussen per 17 juni hervat,
toen de grenzen weer open waren. We gaan uit
van het gezonde verstand van onze cursisten en
het respect voor elkaar. Veel van onze cursisten
kennen we al jaren; we verwachten wat dat betreft geen problemen.

Het nieuwe atelier
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We hebben de draaischĳven meer dan 2 meter
uit elkaar gezet en het atelier is groot genoeg om
overal de 1,5 meter regel te kunnen naleven.
Bovendien kunnen we optimaal ventileren en
gebeurt er veel in de buitenlucht. Ook wat de
gezamenlĳke maaltĳden betreft, hebben we creatieve oplossingen gevonden. Natuurlĳk hebben
we liters desinfectans in huis gehaald.
Heeft dit allemaal effect op jullie prĳs?
Nee.
Worden jullie ondersteund door de (lokale/
landelĳke) overheid?
In Frankrĳk zĳn in de afgelopen maanden de sociale afdrachten opgeschort.
Waar halen jullie je informatie vandaan over
de regels ten aanzien van de lockdown en nu
de versoepeling?
Gemeente, website van de overheid en de krant.
Wat doet/doen de vakvereniging(en) voor jullie?
Terre et Terres, de regionale vakvereniging, overlegt met de overheid… (en die belooft dan van alles...)

Je kunt weer bĳ ons terecht. Er zĳn bĳ de cursussen enkele plaatsen vrĳgekomen door afzeggingen van gasten buiten Europa. In de week van
14 tot 22 juli is er bĳvoorbeeld nog plaats bĳ de
cursus van Charlotte Poulsen.
14 tot 22 juli De wereld van Charlotte
24 juli tot 1 augustus Extra week met Pep Gomez
7 tot 15 augustus Draaiweek voor beginners en
gevorderden
21 tot 29 augustus Ruig en spontaan met Pep
Gomez
6 tot 14 september Draaien en boetseren
10 tot 17 oktober Japanse technieken, Shozo Michikawa
17 tot 24 oktober Draaiweek in La Borne
25 tot 31 oktober Draaiweek in La Borne
Als je nog graag een weekje wilt komen, aarzel
dan niet om even contact met ons op te nemen.
Wellicht is er een plaats in de cursus van je keuze. Kĳk voor het volledige programma op onze
website.
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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 30 juli):
€ 20 of € 50 of € 100

De grote K deel drie is uit!
Eindelĳk is het zover! Tegelĳkertĳd met onze grote
tentoonstelling in Keramiekcentrum Tiendschuur.
Ook deze nieuwe grote K is een bron van inspiratie en knowhow en mag in geen enkel atelier
ontbreken.

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

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 gereedschappen? Bekende en beroemde kunstenaars geven in dit boek hun persoonlĳke antwoorden. En geven bovendien inzicht in hun
technieken met duidelĳke voorbeelden. U kunt ze
stap voor stap volgen.

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
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Mis geen nieuwe films
van de kleine K
neem hier een abonnement op
YouTube

Foto van de maand

Ook een leuke of mooie of interessante of gekke
foto? Stuur hem op om hier te publiceren!
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Het is geen Vrĳheidsbeeld of Eiffeltoren, maar de enorme tulpenvaas bĳ
Delft heeft voor de stad mogelĳk eenzelfde symbolische waarde. Hĳ
staat sinds 17 juni naast de A13 bĳ Delft, in het kunstlandschapspark
van Land Art Delft.
Het ontwerp van de twaalf meter hoge vaassculptuur is gebaseerd op de traditionele tulpenvaas, die in vroeger tĳden ontzettend populair
was. Het iconische beeld nodigt uit om nader
kennis te maken met Delft en zĳn blauw gedecoreerde aardewerk.

De vaas
Maar… de tulpenvaas is niet van aardewerk. Dat
is wel logisch, want tot nu toe was de hoogste
tulpenvaas van aardewerk, die Royal Delft
maakt ‘maar’ een meter twintig hoog. Tien keer
zo klein. De negen gestapelde polystyreen delen
van de grote sculptuur zĳn over een metalen geraamte geplaatst. De witte elementen werden
door schilders van Royal Delft van een onmiskenbaar Delfts blauw decor voorzien. Dat schil-

deren moet wat geweest zĳn: het grootste element is rond de vier meter hoog. Na het decoreren is de vaas van een transparante
beschermlaag voorzien.

Historie
De tulpenvaas is een speciaal voor tulpen ontworpen vaas en dient vooral als pronkstuk en
statussymbool. De piramide bestaat uit een stapeling van steeds kleiner wordende onderdelen,
die elk op de hoeken tuitjes hebben, waar tulpen
ingezet kunnen worden.
De eerste aardewerken tulpenvazen – of bloempiramides, zoals ze toen genoemd werden – zĳn
vanaf de zeventiende eeuw in Delft gemaakt en
vervaardigd met de faience-techniek. De kobaltblauwe decoratie werd met de hand op het witte
tinglazuur aangebracht. Van oorsprong was het
namaak Chinees porselein en dus waren op het
oorspronkelĳk Chinese materiaal geïnspireerde
decors populair. Al snel ontstonden typisch Hollandse decors.
De tulpenvaas was populair aan het einde van
de zeventiende eeuw, de tĳd van de tulpenmanie. Een mens moet uiteraard elke mogelĳkheid
aangrĳpen om met zĳn rĳkdom te pronken... Na
vele eeuwen won de tulpenvaas eigenlĳk pas
aan het einde van de vorige eeuw weer aan populariteit. Hedendaagse kunstenaars hebben er
hun eigen visie op gegeven.

Project
Beeldenpark Land Art Delft probeert bezoekers
te stimuleren om via kunst naar de natuur te
kĳken. Directeur Paula Kouwenhoven wilde al
lang een vergrote tulpenpiramide realiseren als
eerbetoon aan Delft en Delfts blauw.
Het project werd in 2019 gestart en was een samenwerking van Land Art Delft met Royal Delft.
Ook de Gemeente Delft, Delft Marketing en diverse ondernemersorganisaties hebben er aan
bĳgedragen.

Klik hier voor een video over het project
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KleiPers
Galeries en musea zĳn (grotendeels) weer open; check of breng een virtueel
bezoek door op de gele button te klikken!

Jennifer Tee - Falling Feathers

Jólan van der Wiel - Dragonstone

Deze tentoonstelling laat verschillende sculpturale 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 ingetogenheid, waarmee ze de toeschouwer uitnodigt een
nieuwe wereld te betreden.

In deze tentoonstelling is onder meer een intrigerende installatie te zien, waarin design, keramiek 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.

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

lees
meer

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 tentoonstelling 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

lees
meer
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Gezonken Schatten

Maria Louise

Keramiekmuseum Princessehof presenteert
Gezonken Schatten: geheimen van de Maritieme 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. Honderden bruiklenen kwamen naar Leeuwarden,
onder andere uit Korea en Singapore. De vondsten vertellen fascinerende verhalen over de
Maritieme Zĳderoute in Azië. Daarmee gaat een
verborgen wereld open van internationale handel en uitwisseling.

Deze expositie gaat over het Princessehof van
Maria Louise. Het stadspaleis in de historische
binnenstad dankt zĳn naam aan de stammoeder
van ons huidige koningshuis: Maria Louise van
Hessen-Kassel, prinses van Oranje-Nassau.
Een intieme expositie geeft een blik achter de
schermen van haar veelbewogen leven. Aan de
hand van portretten, prenten, tekeningen en een
vertakte Oranje stamboom wordt duidelĳk dat
Maria Louise cruciaal is geweest in het behouden van de Oranjedynastie. De expositie wordt
een vast onderdeel van het museum.

t/m 30 augustus
Keramiekmuseum Princessehof
Grote Kerkstraat 11
8911 DZ Leeuwarden
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 17

vanaf 20 juni
Keramiekmuseum Princessehof
Grote Kerkstraat 11
8911 DZ Leeuwarden
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 17

lees
meer

lees
meer
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Gentle Flow
Uit de Masters Graduation 2020 van de
Koninklĳke Academie voor Schone Kunsten
Antwerpen koos 12WYK het werk van Romy
Streep voor deze expositie.
Vrouwelĳkheid is de basis van het beeldend
werk van Romy Streep ( Antwerpen, 1996). Voor
haar sculpturen maakt ze liefst gebruik van klei
en textiel. ‘Ik speel mĳn eigen spontane spel
met de basisgegevens van sculptuur: volume,
vorm en textuur. Mĳn passie voor het gebruik
van tactiele materialen is groot. De sculpturen
zĳn kwetsbaar, zowel tĳdens het maakproces
als tĳdens de presentatie. Klei heeft dat breekbare karakter wat ik naar waarde schat en waarom ik het zo interessant vind om er mee te
werken. Bepaalde stukken geef ik een glazuur,
andere niet. Ongeglazuurd laat ik deze werken
zuiverder overkomen, alsof ze volledig bestaan
uit hun eigen huid. Tevens probeer ik werken en
hun drager in verband te brengen, zoals bĳ mĳn
wandtapĳten. Samen met wit, zwart en de kleur
van klei bestaat mĳn kleurenpalet voornamelĳk
uit roze en paarse tinten. Door het gebruik van
deze warme kleur en zachte texturen geef ik uitdrukking aan het ontvankelĳke aspect van de
vrouwelĳke energie.’

t/m 5 juli
Galerie 12WYK
Bordeauxstraat 12a
2000 Antwerpen, België
Open: vrĳdag t/m zondag 13 - 17

lees
meer

Foto: Anders Sune Berg

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 gepresenteerd 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

lees
meer
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Jubileumwedstrĳd KLEI

Heykamp en Crompvoets
Bekende namen uit de Nederlandse keramiekwereld 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 duidelĳk vrĳheid bĳ het maken van zĳn gebruiksgoed. 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

In november 2020 bestaat het blad KLEI keramiek magazine 40 jaar. Om dit te vieren organiseert 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 oktober tentoongesteld bĳ Babel in ’s-Hertogenbosch 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.

lees
meer

lees
meer

de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 67 | juli 2020 | 77

KleiPers

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 samenwerking tussen twee traditionele ambachten uit een
oude wereld. Overzees hier naartoe gehaald
vanuit het Oosten. Rĳk aan cultuur, traditie en
symboliek. Kunstvormen die eenmalig handmatig 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.

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
lees
5932 AG Tegelen
meer
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 17

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

lees
meer

de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 67 | juli 2020 | 78

KleiPers

Met werk van...

Porselein aan de Jisperweg

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, onlosmakelĳk verbonden met het kolonialisme, die
samenlevingen ingrĳpend veranderde. Door een
kunstuiting van een wereld in beweging als
vertrekpunt te nemen, nodigt deze tentoonstelling 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-, Middenen Zuid-Amerika, Azië en Europa.

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.

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
lees
3012 BR Rotterdam
meer
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 18

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 abstraheren helpt mĳ de complexe wereld te begrĳpen.’
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 interessant 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

lees
meer
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Duo: Higgins en Kamp

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).

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

lees
meer

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

lees
meer
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Aardse Schoonheid
In het jubileumjaar organiseert vereniging LKG
de Ploegh een expositie waarin de veelzĳdigheid van keramiek centraal staat. Dertien kunstenaars tonen hun werk.
Klei is volgens hen van een Aardse Schoonheid.
Deze gezamenlĳk fascinatie voor dit oeroude en
ogenschĳnlĳk ‘eenvoudige’ materiaal was voor
hen de aanleiding om in het jubileumjaar van De
Ploegh een expositie te organiseren waarin de
diversiteit van klei en technieken centraal staat.
Iedere kunstenaar bewerkt de klei op zĳn eigen
manier en transformeert deze tot een uniek en
bĳzonder kunstwerk. De dertien deelnemende
kunstenaars zĳn:
Peter van den Akker, Barbara Bläsing, Jacqueline Bohlmeĳer, Carolien Brusse, Janine Eshuis,
Lucia Fransen, Dorette Gilling, Jeannet Klement, Annemiek van Kollenburg, Heleen van
Nieuwland, Rian Peeperkorn, Helmi Schellinger
en Monique Sleegers.
t/m 12 juli
Galerie de Ploegh, Cultuurhuis bĳ Flint
Coninckstraat 58, 3811 WK Amersfoort
lees
Open: donderdag/vrĳdag 11 - 17
meer
zaterdag/zondag 13 -17 uur

Fransen en De Block
Lucia Fransen is bekend om haar architectonische objecten. Recent heeft zĳ nieuwe vormen
geïntroduceerd: open vormen, kelken die met
gebogen lĳnen een zachte en organische sfeer
aan haar werk geven.
Yves de Block maakte na een periode van
traditioneel handvormen de overstap naar de
sculpturale Japanse techniek kurinuki. Hierbĳ
wordt een vorm gesneden uit een kleimassa.
Deze techniek past Yves nu toe op zĳn nieuwe
vorm: doosjes.

vanaf 21 juni
Galerie del Campo
Drĳberseweg 12
9418 PW Wĳster
Open: zaterdag en zondag 13 - 17

lees
meer
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Koninklĳk Blauw

Echo of Collectible

Delfts blauw: de hele wereld kent het voor ons
land zo iconische aardewerk. Het is nog altĳd
actueel en hoewel we de geschiedenis denken
te kennen, zĳn er nog steeds nieuwe verhalen
over te vertellen. Een deel van de absolute topstukken bevindt zich echter in het buitenland en
is zelden of nooit in ons land te zien. Dit voorjaar brengt Kunstmuseum Den Haag daar verandering in door bĳzondere topstukken voor de
eerste keer samen te brengen. In de tentoonstelling zĳn topstukken te zien uit onder andere
Hampton Court Palace en het V&A in Londen.
Het publiek kan op die manier kennismaken met
de tĳd waarin het beroemde koningspaar Willem
en Mary het mooiste Delfts blauw ooit lieten maken: Koninklĳk Blauw.

Puls laat werk zien van heel verschillende kunstenaars. Onder andere: Wouter Dam, Thomas
Bohle, Jongjin Park, Kiyoshi Kaneshiro, Morten
Klitgaard, Ahryun Lee, Antonio Spoto, Marina Le
Gall, Elke Sada en Christina Schou Christensen.

t/m 22 november
Kunstmuseum Den Haag
Stadhouderslaan 41, 2517 HV Den Haag lees
meer
Open: dinsdag t/m zondag 10 - 17

t/m 11 juli
Puls Contemporary Ceramics
Edelknaapstraat 19 rue du Page (Châtelain)
lees
1050 Brussel, België
meer
Open: woensdag t/m zaterdag 13 - 18
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KleiPers mini
Galeries en musea zĳn (grotendeels)
weer open; check of breng een
virtueel bezoek door op de gele tekst
te klikken!

O.a. Els Klarenbeek
Galerie Huis ter Heide, Norgervaart 10a
9336 TE Huis ter Heide
t/m 30 augustus

Haring

Zomertentoonstelling

Galerie Posthuys Texel
Brink 14, 1796 AJ De Koog
t/m 5 juli

Galerie De Roos van Tudor, Eewal 47/49
8911 GR Leeuwarden
t/m 30 augustus

Chistine Möhring en Renske van Driel

Olga Simonov

Galerie De Burgerĳ, Zutphenseweg 11
7251 DG Vorden
t/m 19 juli

Loes & Reinier International Ceramics, Korte
Assenstraat 15, 7411 JP Deventer
t/m 5 september

Nick Ervinck

O.a. Rob Stultiens

Valcke Art Gallery, Bernard Spaelaan 14
9000 Gent (BE)
10 juli t/m 15 augustus

Museum Valkenburg, Grotestraat Centrum 31
6301 CW Valkenburg aan de Geul
t/m 20 september

Bloemen

Zomerexpositie

Galerie Posthuys Texel
Brink 14, 1796 AJ De Koog
t/m 16 augustus

Beelden in Gees, Schaapveensweg 16
7863 TE Gees
t/m 27 september

Chris Lanooy: Experimentele glazuren

Ode aan de Natuur

Museum Gouda, Achter de Kerk 14
2801 JX Gouda
t/m 30 augustus

Werk van 40 NVK-leden, Bomenmuseum
Velperengh 13, 3941 BZ Doorn
6 september t/m 25 oktober

Collectie Cor Unum

Beelden 2020

Yksi Expo, Torenallee 22-04
5617 BD Eindhoven
t/m 30 augustus

Anningahof
Hessenweg 9, 8028 PA Zwolle
t/m 25 oktober

Parels uit het Verre Oosten

Antoinette van Brussel

Kröller-Müller Museum, Houtkampweg 6
6731 AW Otterlo
t/m 30 augustus

Het Depot, Arboretumlaan 4
6703 BD Wageningen
t/m 31 januari 2021

Pronkjewails
Groninger Museum, Museumeiland 1
9711 ME Groningen
t/m 9 mei 2021

O.a. Edith van Eĳden-Calis

O.a. Pepĳn van den Nieuwendĳk

Atelier E, Mierenmeent 122
Hilversum
t/m 30 augustus

Zeeuws Museum, Abdĳ(plein)
4331 BK Middelburg
doorlopend
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Mendini
Groninger Museum, Museumeiland 1
9711 ME Groningen
t/m 30 augustus
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KleiPers mini
Collectie Steyaert
Keramis, 1 Place des Fours-Bouteilles
7100 La Louvière (BE)
doorlopend

Help het Princessehof aan oude
spullen!

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

Uw evenement ook in KleiPers?
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Stuur tekst, hoge resolutie foto van een keramisch 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.
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De inspiratie website:
de blik op de wereld van de keramiek
en... actueel nieuws op de
Facebookpagina

Leesvoer nodig in deze enerverende tĳden?
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Colofon
De kleine K

Inhoud

Dit onafhankelĳke digitale keramiekmagazine
biedt inspiratie en knowhow over keramiek.
Voor amateurs en professionals. Onafhankelĳk, met informatie waar u wat mee kunt.

Stichting k+K
deKleineK.nl

Samenstelling, grafische vormgeving en
teksten (tenzĳ anders aangegeven): Mels
Boom. Fotoverantwoording: als door kunstenaars geleverd. Aan deze uitgave droegen bĳ:
Grant Aston, Clémentine Dupré, Alexandra
Engelfriet, Elvira Groenewoud, Sander
Hendriks, Deirdre McLoughlin, Yna van der
Meulen en Piet Stockmans.

Publicatie

Kopĳ

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.

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 gecomprimeerd) en vrĳ van rechten. De inzender van
tekst en beeldmateriaal vrĳwaart de uitgever
voor aanspraken van derden. Teksten en
afbeeldingen kunnen bewerkt worden.

Uitgever

Abonnementen
kunnen alleen online afgesloten worden. Aanmelden 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 aanleverspecificaties, 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.

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 samenstellers 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.

inspiratie website | contact | gratis abonnement
Download verschenen nummers.
Bezoek de Facebookpagina
met actueel nieuws of het forum voor vragen
en opmerkingen.
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