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BEGINNERS 

In week drie llllct het alsof er niets meer van mlln kennis rest.

De betovering Is verbroken, Ik vind mijn draal niet meer

Tijdens de rnlgende bijeen komst 
draaien we de resultaten van de week 
voordien af, een verdraaid lastige stap 
in het proces, omdat er veel gereed
schap en precisie bij komt kijken . .Je 
kunt de lich�jes gedroogde, leerharde 
pot in deze fase een optimale vorm 
geven, de bodem strak zetten, de wan
den dunner maken en de onderzijde 
van een elegant rnetje voorzien. 
Al bij de eerste afslanksessie gaat het 
mis. Terwijl ik bij Tielen pols hoelang 
ik de bodem nog mag schillen, hoor ik 
er een gat in met mijn mirettae ('hel 
schrapertje'). Potverdomme. Een ver
keerde meting, een fout die te snel 
juichende beginners weleens maken. 
Gelukkig kunnen creaties met gaten 
dienen als bloempot. Hier gaat niets 
verloren, of toch niet in de ongebak
ken fase. Ook m isrnrmde of gebarsten 
pollen, kleiO\·erschotten en schraapsel 
worden gerecycleerd. Dat maakt een 
foulje minder pijnlijk. 
Want een flater is zo gebeurd. Alleen al 
bij het kneden rnoraf blijk ik halfaeg 
de cursusreeb een geïmpro\'Ïseerde 
versie van de techniek toe te passen, 
met luchtgaten en moeizame maak
sels lol gevolg. Klei kan ook ,·erder in 
hel droogproces, in de biscuitbak of de 
glazuurbak (respectieYelijk ,·oor en na 
het glazuren) nog barsten of wrrnr
men. Als debutante kan ik dat gedeelte 
met een gerust hart uit handen ge,·en 
aan de lerares. \'oor de misbaksels tij
dens het draaien sta ik zelf in. 

ZEN BIJ VOORBAAT 

Als we in week drie de beginselen van 
hel pottenbakken hernemen, lijkt 
het alsof er niets meer van 111 ijn ken
nis rest. De betovering is ,·erbroken, 
ik vind mijn draai niet meer. Het 
schriftje komt naast door frustratie 
aangevuurde kleispatten vol uitroepen 

te staan. Water! Randje af boorden! 
Goed met de zijkant ,·an de linkerhand 
tegenhouden bij het neerduwen! Dat 
laatste mondt uit in een permanente 
schaafwonde. 
'Van fouten kun je heel ,·eel leren·. -.us
sen Helen en Michelle unaniem. �laar 
tegen het eind van de cursus hebben 
we afwisselend gedraaid en afgedraaid 
en ben ik in geen van beide di�cipline• 
echt goed geworden. Dat heeft, merk 
ik, vaak met focus te maken. Zoab dat 
gaat met handenarbeid, kun je maar 
met één ding tegelijk bezig zijn. Als er 
dan liefdesperikelen \\'Orden be»pro
ken tijdens de les of besogne-, .;lui me
ren, gaat de klei sneller met jou aan de 
haal dan omgekeerd . .Je kunt helemaal 
zen worden van pottenbakken, maar 
dat gaat dotter als je rustig bent bij 
aanvang. En toch kom ik tien maan
dagavonden op rij leeg, ontspannen 
en als op wolkjes thuis. Onge,·eer als 
na een yogales, maar dan iets minder 
proper. 
Bovendien kijk ik metterlijd minder 
in het schriftje afvragend naar Helen. 
De aanvankelijk ingewikkelde cho
reografie van vingers - een kommetje, 
gebalde vuist, het klauwtje, haakje en 
ten slotte de duodans rnn beide han
den bij het optrekken - gaat nu bijna 
zonder nadenken. lk let amper nog op 
wat de andere drie beginners uit hun 
schijf of hoed met vertelsels tO\·eren en 
meer op de juiste hoeveelheid kracht 
zetten, correct opmeten en afronden, 
zodat er tijd rest voor de schoonmaak. 
Nog zo'n onderschat en mak ,·ervloekt 
onderdeel van het pottendraaien. 

CURSUSBLOK 

Om de aangekondigde tien kommetjes 
te glazuren, hebben we een les de tijd. 
Al een geluk dat we met het kant-en
klare spul aan de slag mogen en dal 
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Helen de testplaatjes maakte. Ook 
mor de techniek heeft ze een eigen 
systeem bedacht om zo weinig moge
lijk glazuur verloren te laten gaan. ln 
Fabriek Keramiek wordt niet gegoten 
of gedompeld. Alle benodigdheden 
en opties Yoor eigen glazuurreccpten 
die in Rond klei opgelijst worden doen 
me duizelen, en het hoofdstuk over de 
Yaakst ,·oorkomende glazuurfouten sla 
ik angstvallig over. Elke keramist geeft 
zijn eigen draai aan het proces, ook in 
de afwerking. Terwijl collega's aan de 
slag gaan met Provençaalse kleuren en 
�tippen, wordt het concept voor mijn 
collectie een neutrale look met subtiel 
lijnenspel, gebaseerd op de print Yan 
cursusblokken. Maar na een uur prie
gelen met plakband en de commerciële 
ruit, laat ik dat plan varen ten voordele 
,·an geïmpro\'Ïseerd figuratief werk. 
.-\lies in bibberige lijntjes, met veel 
yJekken. 
Ik houd mijn hart vast voor het resul
taat na de glazuurbak, maar krijg een 
maand later een set glanzende, min of 
meer geslaagde en bij el kaar passende 
kommetjes in handen. Trots stal ik 
mijn eerste set uit in de servieskast. 
Of er een vervolg komt, weet ik niet. 
Een natuurtalent ben ik niet, en als ik 
in dit tempo evolueer, heb ik over vijf 

jaar nog geen set borden. Ik besef in elk 
geval hoeveel bloed, zweet en misluk
kingen het kost voor je een item fabri
ceert dat goed genoeg is voor een plekje 
in de oven, ,·oor Instagram en interi
eurwinkels. Nu rnt ik ook de vraagprij
zen. Keramiek is een dure hobby. Want 
ook tijd is een kostbaar goed. 

·Rond klei' is uitgegeven bijA!anteau,

29,99euro. www.rondklei.be
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