het van glazuur voorziet en afbakt. Het eindresultaat is
ragfijn servies, dat tegelijk zo sterk is dat het zelfs in de
vaatwasmachine kan.

POLDERKUNSTSCHAT

Annelies en Helmi maken nu zes jaar Groene Hart
Keramiek, een idee dat ontstond naar aanleiding van
het thema van de vijfde atelierroute Woerden in 2006:
Polderkunstschat. Helmi: "Annelies had mij uitgenodigd
om aan de atelierroute mee te doen en ik dacht bij <lit
thema: ik haal gewoon klei uit de sloot en kijk wat ik
ermee kan." Lachend denken de dames terug aan de eerste
schalen en kopjes, de meeste met onverklaarbare bollingen
en onverwachte kleuren. Helmi vertelt over de eerste po
gingen: "De klei moest bewerkt worden voordat ik er wat
mee kon, maar hoe precies, dat moest ik nog uitvinden.
Het is geen standaardmateriaal. Het duurde dan ook vrij
lang voordat ik door had hoe ik er bruikbare gietklei van
kon maken." Maar daarmee was de klus nog niet geklaard.
"Het eerste jaar trok het meeste servies krom bij het bak
ken, maar al doende leert mert en langzaam maar zeker
kreeg ik de slag te pakken."

UNIEK

BOVEN: Kunstschilg�rAinnelies van

Inmiddels hebben Annelies en Helmi het proces in de

der Sman-klaar voor de kleioogst.

vingers, maar ook nu verschillen de schalen, kommetjes
en vazen wel eens van kleur. Het kleureppalet varieert van
danker bijna paarsbruin tot helder oranje. Sommige onder
delen hebben in de klei prachtige 'wolkjes'; een lijnenspel
<lat zich tijdens het bakken spontaan vormt. Helmi: "De eer
ste baksels waren soms misvormd; nu weet ik <lat dat komt
doordat ze wat te heet werden gebakken. Het overgrote deel
van ons werk is min of meer hetzelfde gekleurd, maar zo nu
en clan word ik weer verrast als ik de ovendeur opendoe."
De oranje kleur is te verklaren door de aanwezigheid van
ijzer in de klei, maar de kleurnuances zijn nog een mysterie.

Na de eerste keer bakken voorziet
Annelies de kommetjes van afbeel
dingen.
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(Exel. verzend
unt

"De klei is honderden jaren geleden gevormd
door de Oude Rijn die hier al meanderend zijn
weg vond. Aangezien ·dit product puur natuur
is, ontkom je niet aan dat soort verschillen.
Die horen erbij en maken ieder stuk uniek."
In de loop van de tijd is het assortiment lang
zaam maar zeker uitgebreid. Helmi: "Dat is
een kwestie van uitproberen: wat lukt?" Zo
ontstonden er bolvazen, serveerschalen, vier
kante vazen. In het atelier van Annelies staan
ook borden en fruitschalen. Prachtig beschil
derd met futen, jonge kieviten Helmi kijkt
er kritisch naar: "Hier hen ik niet helemaal
tevreden over, de borden zijn niet zo glad als
ik zou willen." Het is het oog van de meester.
"Gelukkig hebben we er nog steeds plezier
in. De lol zit hem in het feit dat we van iets
simpels als klei uit eigen sloot iets bruikbaars
kunnen maken. Dat is toch g�weldig?" D

r --------------------

Meerweten?

Meer informatie over de Keramiek uit het Groene Hart kl.int

u vinden op de website www.keramiekgroenehart.com

"

'

� ,-�

