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Cursus Raku op 22 & 29 maart en 13 april 
 
Ook dit jaar is er weer een raku cursus gepland! Bij deze 
bijzondere manier van stoken wordt de keramiek gloei-
end heet (+/- 1000 ºC) met tangen uit de oven gehaald 
en in een zaagselton gelegd. Het zaagsel gaat door de 
hitte van het werk branden. Hierdoor wordt zuurstof 
onttrokken aan de klei en het glazuur. De ongegla-
zuurde delen worden zwart en door zogenaamde 're-
ductie' kun je speciale glazuureffecten krijgen. Door de 
snelle afkoeling craqueleert het glazuur ook heel mooi.  
De eerste twee lessen ga je een aantal werkstukken ma-
ken die daarna biscuit gebakken worden. 
De derde les is de stookdag, waarop je eerst het werk 
glazuurt en daarna samen de oven stookt om het werk 
te bakken. 
Kijk voor alle informatie en hoe je je kunt aanmelden 
op  https://www.klaaiwurk.nl/cursussen/cursus-
sen/raku-stoken.  
 

Docent op maandag: Siete Koch 
 
Sinds dit seizoen geeft Siete Koch op maandagavond les aan de 
gevorderden. Het wordt tijd voor een kleine introductie! 
 
Siete is naast zijn studie creatief therapeut in 1970 gestart als leerling bij 
Kees Hoogendam, kunstenaar keramiek in Den Haag. Hier heeft het 
enthousiasme ontdekt om met klei te werken. Omdat hij het draaien nog 
beter wilde leren, is hij in 1973 bij Aardewerkfabriek de Boer 
terechtgekomen. 
Daar heeft Jopie  Nijenhuis (hij was een meester draaier) hem de kneepjes 
van het draaien geleerd, wat hij nog steeds het liefste doet, in welke vorm 
dan ook. 
Na jaren met zijn broer te hebben samengewerkt, is hij nu ook alweer jaren 
zelfstandig bezig. De laatste 10 jaar vanuit het Pottebakkershûs in 
Workum. Tegenwoordig zit hij een paar deuren verderop en is aan de 
voorkant van zijn werkplaats de kadowinkel Pandje 13 gevestigd. 
Daarnaast geeft hij keramieklessen in Sneek en Workum.  
Kijk voor foto’s van zijn eigen werk eens op zijn site: www.kochpottery.nl 
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Waddenklei schelpen 
 
In juni en juli van het afgelopen jaar, zijn we bezig ge-
weest met het maken van schelpen van Waddenklei. 
Dit was een heel gaaf en geslaagd project, maar we 
hebben nog niet alle schelpen verkocht. We bieden ze 
hierbij aan, inclusief leren veter om ze op te hangen, 
voor € 4,50 (excl. eventuele verzendkosten).  
Dus wil jij ook een waddenschelp van waddenklei? 
Stuur een mailtje aan info@klaaiwurk.nl en we 
regelen de afhandeling! 

 
Lammetjes! 
 
Wat zit Klaaiwurk toch op een bijzondere locatie! Naast 
het atelier is een stal waar schapen en geiten wonen en 
onlangs lazen we het volgende berichtje van Afke, cursist 
en eigenaresse van de boerderij:  

 
Zo blij met die Klaaiwurkers. Gelukkig herkende Foekje, 
oud boerin en cursist bij Klaaiwurk, vanochtend het klaag-
lijk gejammer van een geit die aan het lammeren was. Sa-
men met docent Liesbeth heeft ze het eerste bokje van de 
verstikkingsdood gered waarna er nog twee werden ge-
boren. Er moeten nog 3 geiten en 15 schapen lammeren. 
Woensdagochtend wordt mijn ochtend om de wekelijkse 
boodschappen te doen denk ik. Want ik weet het zeker, 
dan kan ik rustig weg. 
 
Je begrijpt dat we tijdens de wekelijkse lessen dus regel-
matig even een blik in de stal werpen, elke week weer 
nieuwe kleintjes erbij! 
 

 

Dinsdagavond begint met raku 

 
De dinsdagavondgroep heeft het cursusjaar ingeluid met het rakustoken van werk dat vorig jaar gemaakt is.  
Hierbij een kleine foto impressie.  
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    De resultaten waren echt geweldig! 
 
 
 

Agenda 

• 10 februari: workshops porselein draaien door Ti-
neke van Gils   VOL! 

• 24 februari: workshop in het Keramiekmuseum, 
Wad is klei 

• 22 & 29 maart, 13 april: raku cursus  bij Klaaiwurk 

• 24 maart: workshop in het Keramiekmuseum, 
Geknepen in de klei 

• 26 mei: workshop in het Keramiekmuseum, 
Klinkende klei  
Ga je (lid, docent) ook ergens exposeren? Mail ons, 
dan zetten we jouw expositie erbij! 

 
 
 
In de Klaaiklets wordt telkens aan een cursist een aantal vragen gesteld.  
Deze keer: Wilma van der Gaast  (woensdagavondgroep) 
 

Hoe lang volg je al een cursus bij Klaaiwurk? 
In september 2017 ben ik begonnen met draaien op de elektrische draai-
schijf en later op de schopschijf.  Het draaien was moeilijker dan ik had 
verwacht, maar ik heb toch wel hele leuke kommetjes en schaaltjes ge-
maakt die ik ook regelmatig gebruik. Op vrijdag ga ik  regelmatig naar het 
open atelier van Klaaiwurk, maar dan ben ik meer aan het handvormen 
waar ik o.a. een fantasie kip heb gemaakt.  
Dit jaar doe ik alleen handvormen wat ik ook erg leuk vind.  
 
Was je al eerder met klei bezig?  
Ik heb altijd al een zwak voor keramiek gehad, heb ooit eens een uil ge-
maakt, maar had nog nooit een cursus gevolgd. Het visitekaartje van Klaai-
wurk had ik al langer in huis en heb me toen toch maar eens aangemeld 
voor een cursus.  

Elke woensdagavond ga ik met veel plezier naar cursus en dan is het altijd weer spannend hoe de ge-
maakte creaties uit de oven zijn gekomen.  
 
Gebruik je ook je eigen keramiek?  
Ik gebruik mijn keramiek bijna dagelijks.  Mijn vaasjes zijn zomers gevuld met bloemetjes uit eigen tuin en 
mijn schaaltjes gebruik ik voor koekjes, snoepjes, nootjes etc. 
 
Waar ben je op dit moment mee bezig? -Wat is je volgende doel?  
Op dit moment ben ik aan het handvormen. Ik heb een mooie schaal gemaakt waarbij  ik eerst een 
bloem/kruid met een deegroller in de klei heb gedrukt. De contouren van de bloem zitten dan in de klei 
en deze heb ik na het bakken ingewassen met koperoxide en een transparant glazuur eroverheen gespo-
ten. Met deze zelfde techniek heb ik een vaas gemaakt met het patroon van een fijn gehaakt kleedje. 

https://www.princessehof.nl/te-zien-en-te-doen/activiteiten/workshop-wad-is-klei/
https://www.princessehof.nl/te-zien-en-te-doen/activiteiten/geknepen-in-de-klei/
https://www.princessehof.nl/te-zien-en-te-doen/activiteiten/workshop-klinkende-klei/


 

 

     
                                        
Dit cursusjaar blijf ik handvormen, maar wil een volgend jaar ook het draaien weer oppakken of een com-
binatie van beide. Ik zou het draaien willen verfijnen en bepaalde technieken leren over kleur en glazuren.  
 

Waarmee ben je erg blij wat je zelf gemaakt hebt? 
Waar ik erg blij mee ben is de schaal en vaas, de fantasie kip, mijn ge-
draaide melkkannetje en mijn raku potjes.   
Allemaal verschillende technieken met een leuk resultaat.   
 
En had je ook een grote mislukking of tegenvaller?  
Wat eerst een mooie vaas zou worden werd een mislukte kerstboom 
en is uiteindelijk een puntmuts voor op een stok in de tuin geworden.  
 
Heb je een favoriet stuk keramiek?  
Mijn mooiste gedraaide schaaltjes gebruik ik om iets in te presente-
ren. Of staan te pronken in de vensterbank of op tafel.  De fantasiekip 
is speciaal geworden omdat ik die aan mijn zieke zus heb gegeven zo-
dat zij er nog elke dag van kan genieten. 
 
 

Welke keramiek spreekt je aan? / heb je misschien een keramist 
die je inspireert? 
Ik heb een aantal beelden van keramiste Hannie Diender, haar 
werk vind ik heel  mooi. 
Het meisje met het gestippelde hemd heeft voor mij een speciale 
betekenis. Ik werd blij van het beeld toen ik het zag staan in een 
atelier in Espel. In 1992 is ons dochtertje na de geboorte overle-
den en in 2014 werden wij grootouders van een kleindochter en 
het voelde alsof zij mij troostte. 


