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1-2. Ik begin altijd met het maken van
wat schetsjes als ik een nieuw object
wil maken. Daarna maak ik een
ruimtelijk model van karton. En ver-
volgens knip ik patroondelen.

3-4. Eerst maak ik de wanden. Op een
gipsplaat waar al reliëf op zit - een
landschap -, leg ik een transparant pa-
troondeel neer om te bepalen welk
deel ik ga gebruiken.

5. Ik teken met potlood de omtrek af op
de gipsplaat.

6. Ik gebruik zwartbakkende klei:
K127. Om geen lucht in te sluiten, druk
ik stukjes klei dakpansgewijs op de
gipsplaat. Dat geeft ook een mooi pa-
troon in het uiteindelijke werk.

7. Als ik een aantal rijen af heb, duw ik
met een vlakke hand de plaat wat glad.
Zonodig stuw ik met met vingers de
klei naar die plekken die wat dunner
zijn. Het is belangrijk dat de kleiplaat
egaal dik wordt en er geen lucht is in-
gesloten. Met mijn vlakke hand strijk ik
de klei glad, dat doe ik meerdere keren
en in verschillende richtingen. Dan ga
verder met de rijtjes dakpannen.
Ook aan de randen moet de kleiplaat
voldoende dik zijn. Ik rol niet na met
een roller, de dikte bepaal ik op gevoel.

8. Als de kleiplaat klaar is, kan ik hem
meteen van de gipsplaat afhalen en op
een houten ondergrond leggen om
verder te drogen tot leerhard. Ik til de
plaat op aan de bovenzijde waar hij al
wat aangedroogd is en pak hem
voorzichtig op zonder te vervormen.

9. Nu kun je goed het reliëf zien, dat in
negatief op de gipsplaat aanwezig was
en nu als positief tevoorschijn komt in
de gipsplaat.

10. Ik klop het reliëf nog wat aan met
een platte lat. Op dezelfde manier
maak ik alle andere wanden voor dit
werkstuk.



11. Voor het plafond en de vloer heb ik
gladde platen zonder reliëf nodig. Dat
kan gewoon met de kleiwals.
Ik snijd eerst vier ‘boterhammen’ uit het
pak klei. In het pak is de klei machinaal
geperst, waardoor alle kleiplaatjes al-
lemaal één richting uit liggen. Die klei-
plaatjes moeten zich nog kunnen
voegen, zodat het werk ook niet krom
trekt tijdens het drogen en stoken.
Daarom snijd ik ook niet plakken af in
de lengterichting van het pak.

12-14. Aan elke boterham druk ik met
mijn duim schuine kanten, leg dan de
boterhammen met de schuine kant op
elkaar en druk de kanten stevig tegen
elkaar aan.

15.Dan ga ik naar de kleiwals. Ik leg
een flanellen lap op de wals, dat
schuift niet makkelijk. Ik haal er eerst
twee onderplaten uit, om dik te kunnen
beginnen.

16. Op het flanel leg ik de voorbereide
kleiplaat en daarop nog een lap flanel.
Het doek van de wals leg ik er niet op,
om goed zicht te houden op wat er ge-
beurt.
17-18. Terwijl ik draai aan het wiel van
de wals, houd ik met één hand het
doek van de wals vast om hem zo
goed te kunnen geleiden.

19-20. Als ik klaar ben met het walsen,
gaat er een onderplaat bij. Ik leg de
kleiplaat tussen de flanellen lappen te-
rug op de kleiwals, een kwartslag ge-
draaid en ondersteboven, waarbij ik
ervoor zorg dat er geen vouwen
komen in de flanellen lappen. Na nog
een keer te hebben gewalst, check ik
of er luchtbellen in de kleiplaat zitten
en leg dan de plaat op een onbewerkte
houten plaat. Dan pas haal ik het flanel
eraf, zodat ik de kleiplaat niet met mijn
vingers hoef aan te raken.



Als de onderdelen voor de wanden
leerhard zijn, ga ik ze aan elkaar zet-
ten. Er moet nog wel een klein beetje
beweging in zijn om goed te kunnen
bouwen. Eerst twee wanden in een L-
vorm, hetzelfde met de andere twee
wanden. Dan gaat het dak erop en
breng ik ter versteviging rolletjes klei
aan op de binnennaden.

21. Eerst leg ik op elke kleiplaat het
transparant patroondeel om precies te
kunnen bepalen welk deel het mooiste
is. Ik wil de denkbeeldige horizon ho-
rizontaal houden.

22-23. Ik zet met een mesje een
tekentje en vervang dan het transpa-
rant door het papieren patroondeel.

24. Ik snijd dan met het mes zo haaks
mogelijk erlangs, elke snede het liefst
in één beweging. Ik draai de plank elke
keer, zodat ik telkens in de goede
richting kan snijden.

25. Zo snijd ik alle delen van de eerste
L eruit.

26. Aan de achterkant zet ik een
tekentje, zodat ik weet welke delen bij
elkaar horen en op welke manier.

27. Als alle delen zijn uitgesneden,
breng ik overal een schuine rand aan.
Dat doe ik met een speciale kleisnijder
die verschillende hoeken heeft. Die
trek ik langs de kant van elke plaat.

28-29. Op de hoeken houd ik mijn
duim, zodat die er niet per ongeluk af-
breken. Ik moet me hierbij goed con-
centreren, om te voorkomen dat ik de
schuine kanten er verkeerd afsnijd.
Daarom zet ik deze al met een stippel-
lijn op de patroondelen.

30. Als alle randen op 45 graden
staan, kan ik het monteren gaan
voorbereiden.



31-32. Ik kras de kanten kruislings in
met een vork. Dan slib ik ze in met een
kwast. Ik vind het altijd belangrijk dat
het slib wat stevig is. Dan bereik je ook
goed de hoeken én het krimpt later
minder dan dun slib.
Zowel met krassen (niet te diep) als
met slibben (zorgvuldig aanbrengen)
zorg ik ervoor dat ik geen lucht insluit.
Ik blijf een klein beetje van de rand af
met het slib.

33. Ik voeg vervolgens twee wanden
samen. Dat doe ik op een plaat met
raster, zodat ik alles goed onder een
hoek kan zetten.

34. Als er slib tussenuit piept, probeer
ik daar vanaf te blijven om het werk zo
zuiver mogelijk te houden.

35. Als beide L-vormen klaar zijn, slib
ik de overgebleven verticale randen in,
zet de delen delen elkaar aan en druk
de naden voorzichtig aan zonder de
vorm of het reliëf aan te tasten.

36. Tot slot herhaal ik alle handelingen
voor het dak.
Inmiddels zijn de platen wat droog ge-
worden, dat hoor ik aan het krassen
met de vork. Daarom spuit ik het werk
wat vochtig. Ik meet alles op voordat ik
beide delen van het dak monteer, zo-
dat ik zeker weet dat alles zal passen.

37. Als de vorm klaar is, laat ik het slib
wat aandrogen. Tussen duim en wijs-
vinger trek ik de naad schoon. Is het
slib nog te nat, dan wordt het een
smeerboel, is het te droog geworden,
dan brokkelt hij af.

38-39. Ik snijd de naad iets bij, zonder
het reliëf teveel aan te tasten. Daarna
klop ik de vorm met een plankje om de
naden nog wat beter vast te zetten en
om nog wat meer spanning in het ge-
heel te brengen.

40. Ik leg het werk op zijn zij om de
binnenkant af te kunnen werken.



41. Ik zet de vorm op de korte kant -
als ik hem op de lange zij zou zetten,
is er kans dat hij inzakt. Aan de bin-
nenkant van de naden ontstaat altijd
een rupsje. Dat werk ik eerst weg met
een boetseerhoutje, voordat ik er een
rolletje tegenaan zet.

42. Ik maak de naad vochtig en zet er
dan een dun kleirolletje tegenaan, dat
is beter voor de hechting. Ik druk het
rolletje aan met mijn vinger.

43. Als alle naden zijn afgewerkt, is het
tijd voor de bodem. Die komt niet aan
de onderkant, maar iets hoger. Met
behulp van een latje voor de juiste
hoogte, trek ik met een naald een lijn
rondom de vorm. Met behulp van
hetzelfde latje snijd ik vervolgens met
een mesje de wand door op de hoogte
van de lijn.

45-46. De bodem- en plafondplaat
snijd ik niet door, maar ga ze breken.
Ik leg het patroondeel voor de bodem
op een gladde, leerharde kleiplaat en
trek met een naald een lijn,, een derde
van de dikte diep.

47. Ik leg de kleiplaat met de inkerflijn
op de rand van de tafel, leg een plank-
je op de kleiplaat tot aan de lijn en
breek dan de overtollige klei af.

48. Op deze manier krijg ik een inte-
ressantere rand dan wanneer ik de
plaat gewoon af zou snijden.

49. Ik teken af waar ik moet gaan in-
krassen, kras de te hechten delen
weer kruislings in, slib ze en monteer
de bodem op de onderrand. Weer
even aandrukken en aankloppen met
een plankje. Ook het bovendeel zet ik -
op het oog - op de plaat, teken af, kras
in en werk zo verder.

50. Na het monteren, laat ik de hele
vorm zachtjes op het tafeloppervlak
vallen om de hechting te bevorderen.



51-52. Dan is het plafond aan de beurt.
Ik teken - met behulp van een lineaal -
een lijn op de vorm, op een hoogte van
17,5 cm. Dat vind ik in dit geval de
meest interessante afstand tot aan de
dakrand. Deze afstand is iets kleiner
dan die van de bodem naar de onder-
kant van het werk. Voor het afsnijden
kan ik nu geen latje gebruiken om de
snijlijn recht te houden. Ik houd het
mesje zo recht mogelijk bij het snijden.

53. Als ik het dak eraf haal, zet ik weer
merktekentjes. Vervolgens prepareer ik
de benodigde plaat op dezelfde wijze
als de bodemplaat. Ik monteer eerst
het dak op het plafond, dan zet ik het
geheel op de vorm.

54. Ik werk met een houtje het slib wat
weg als het voldoende is aange-
droogd. Zo krijg ik een mooie afschei-
ding en zie ik gelijk of de naad goed
dicht is. Dat doe ik ook aan de on-
derzijde van elke naad!

55-58. Nu de vorm in grote lijnen klaar
is, is het tijd voor de afwerking. Met
een lineaal en een latje teken ik de
pootjes af en leg de vorm op zijn kant
op een plankje. Eerst breng ik op de
binnenhoeken een gaatje aan om te
voorkomen dat bij het snijden of zelfs
nog later een hoek af gaat brokkelen.
Dan snijd ik vanuit het midden naar het
hoekgaatje. Daarvoor gebruik ik geen
aardappelmesje maar een papiermes-
je, omdat ik hier fijner moet werken. Ik
ga na het snijden ook nog even met de
naald langs de hoek - ook om de
hoeken te beschermen.

59. Het is de bedoeling dat de vorm
een doos en een deksel wordt. Eerst
snijd ik de slotjes bijna los. Het slot
aan de voor- en achterkant laat ik
voorlopig vastzitten, dan kan ik de
vorm nog alle kanten uit bewegen
tijdens het decoreren.

60. Dan snijd ik onder de plafondplaat
de wanden door. Dat gaat net als bij de
bodem.



61-62. Ik ga de eerste engobelaag er-
op zetten. Met een zacht kwastje dat
veel slib kan bevatten. Die onderlaag
is wit, dan blijven de andere kleuren
mooi helder. Ik doe dat met wat flair,
zodat de ondergrond zo intact mogelijk
blijft. Snel maar zorgvuldig. De be-
lijning van het landschap wordt nu ook
meer zichtbaar.

Voor de kleuren gebruik ik kleurpig-
menten en gele en rode klei. Het
voordeel daarvan is dat ik meteen de
kleur zie, die verandert niet door het
stoken. Ik bewaar de kleuren aange-
maakt in afgesloten jampotten.

63. Ik gebruik schuimrubber rollers
voor het aanbrengen. Die heb ik wat
structuur gegeven door er hier en daar
wat uit te plukken. Dat maakt het wat
levendiger. Ik maak de rollers eerst wat
nat door ze onder te dompelen in een
teiltje water en uit te knijpen. De engo-
bes moeten niet te dik zijn, anders is
de structuur van de roller teveel zicht-
baar op het werk.
Ik breng de kleuren niet al te precies
aan, dan ziet het er spontaner uit.
Daarom werk ik ook niet precies bin-
nen de lijntjes. Juist daarom gebruik ik
rollertjes, omdat je die minder goed
kunt sturen.

64-68. Eerst breng ik hier en daar nog
wat extra wit aan, dan schemert de
ondergrond daar niet meer door en
kont er wat nuance in de witte vlakken.
Dan is donkerblauw aan de beurt. Het
moet niet al te donker worden. Ik houd
de roller een beetje schuin om een
dunne lijn te kunnen zetten. Het geel
knalt er lekker uit. Tot slot het sienna.

69-70. Na het aanbrengen van de
kleuren kras ik met een aardappel-
mesje nog wat in om het geheel leven-
diger te maken. Dan komt de zwarte
klei weer tevoorschijn. Het maakt het
beeld ook wat grafischer. Alleen al het
schoonkrassen van een reliëflijn maakt
een groot verschil.



71. Ik leg de vorm op zijn zij - weer op
een plankje - leg dan wat accenten
met een naald of guts nog wat met een
gutsje. Dan krijg je een negatieve lijn in
plaats van een positieve. Met een
metalen loner of een aardappelmesje
schuur ik hier en daar nog wat weg.
Vooral aan de randen en hoeken. Dan
lijkt het wat verweerder. Door de lomer
wat vlak te houden, kun je als het ware
wat schillen.

72. En dan is het tijd om mijn naam en
het jaartal te zetten.

73. Ik snijd de laatste twee sloten
open. Daarbij probeer ik mijn mes
goed horizontaal te houden. De klei is
inmiddels al wat steviger geworden -
wat geduld is nodig... als de twee
helften los zijn, werk ik de binnenkant
nog wat af. Niet vergeten: een gaatje
aan de binnenzijde van het deksel. Het
deksel is immers een afgesloten ruimte
en de lucht moet er uit kunnen tijdens
de stook, anders ontploft het werk!

Na de eerste stook op 1020 ºC was ik
de buitenkant in met glanzend trans-
parant glazuur: ik kwast de hele vorm
in, daarna was ik met een vlak sponsje
het meeste glazuur weer weg, zodat
het alleen in de spleten blijft zitten en
er een wittige waas over het werk
komt. Ik houd niet van een glaslaag,
wel wil ik het wat levendiger maken,
hier en daar een schittering aanbren-
gen, de kleuren verdiepen en het
glazuur bevat wat ijzer achter dat
achterblijft als je het glazuur weer
wegwast. Daardoor blijft een wat
bruinige waas achter. De tweede stook
is op 1060 of 1080 ºC, afhankelijk van
de ondergrond.


