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Schatgraven in een balletje klei
Tineke van GiJs is bekend om haar virtuoze manier van draaien. Precies
en tegelijkertijd spontaan bouwt ze haar stukken op uit meerdere
onderdelen, altijd op de draaischijf. Ze vertelt hier over haar werk en
laat zien hoe ze een vierkante pot draait.
Elke vorm zit al in het materiaal verborgen, er is
alleen iemand nodig die hem eruit haalt. Porselein op de draaischijf daagt mij uit. Naar het onmogelijke ben ik niet op zoek, maar alles wat
mogelijk is wil ik wel ontdekken.
Afhankelijk van wat ik bereiken wil, kies ik een
porseleinmassa en dan begint het experimenteren, het onderzoeken en het luisteren. Het materiaal geeft zelf aan wat het nodig heeft. Elke klei
heeft zijn eigen DNA, dat verandert niet. De enige die zich kan aanpassen, is degene die ermee

werkt. Hiervan werd ik mij heel bewust toen ik
voor een speciale serie werkstukken had gekozen voor Mont Blanc porselein vanwege zijn
transparantie. Het materiaal liet zich niet verwerken zoals ik gewend was. Het heeft twee dagen
geduurd voor ik besefte dat ik óf hiermee moest
stoppen óf mijzelf aan deze porseleinmassa
moest aanpassen. Dat was een eyeopener. De
verwachtingen gingen overboord en ik hoorde de
klei. Mijn werkwijze veranderend kwam ik al
doende in gelijke tred met dit materiaal. Het was
alsof ik de Mont Blanc had bedwongen.

.•. Zonder titel, 2017, vlnr: porselein met asglazuur, h 19, steengoed met koperrood, h 24, porselein met asglazuur, h 15
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.• Porseleinen doosjes met een gemarmerde toplaag, 2019, vlnr h 15, h 17 en h 11
Op de vorige pagina: Zonder titel, 2017, steengoed met asglazuren en koperrood, h 37
Op de volgende pagina: steengoed doosje met een toplaag van porselein, 2017, h 18

Porselein op de draaischijf vraagt om uiterste
concentratie. Bij de geringste afleiding verdwijnt
net het Fingerspitzengefühl dat constant nodig is.
En om dun te kunnen draaien, sta ik helemáál op
scherp.
Alles wat van het wiel komt is rond, daarom is
vierkant voor mij een uitdaging en zeker met porselein. Door te spelen met ondersteboven en
coupenaden en nat-op-nat draaien zijn mijn
dekseldozen ontstaan. Een werkstuk wordt bepaald door hoe het is gemaakt. Een uit platen
opgebouwde vierkante vorm zal anders zijn dan
wanneer hij uit een blok is gesneden. Ook elk gereedschap heeft zijn eigen touch. Zo gebruik ik
een heafgun om in enkele seconden de huid van
de kleine K

I

het porselein te drogen, terwijl het onder de oppervlakte nat genoeg blijft om buigbaar te zijn.
Dat mijn vierkante dozen iets kussenachtigs hebben, is te danken aan de draaischijf waarop ik het
porselein laat uitbollen alvorens dit naar vierkant
te vervormen. Een bolling wordt geaccentueerd
door een drukpunt - zoals bij capitonneren - en
de op- en neergaande lijnen, mijn handschrift in
het porselein, doen de rest.

Op de volgende pagina's laat Tineke zien hoe
zij aan het schatgraven is en van een ronde
vaas een vierkante deksel pot maakt. Haar
hele signatuur is daarbij te zien.
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1. Ik begin natuurlijk met het goed
walken van de porseleinmassa. Dat
doe ik op formica, want ik wil niet dat
er nog vocht wordt onttrokken aan de
kleimassa.
2-4. Ik draai eerst de vaas.

2

5. Ik trek er hier een scherpe rand in...
6.... en vouw hem een klein beelje
toe.

7-8. Dan maak ik er een soort coupenaden in. Ik snijd ze in verstek, zodat
ik, wanneer ik ze ga dichtvouwen, beide randen makkelijk aan elkaar kan
plakken.

9. Nu vouw ik ze dicht...
10.... en smeer ze aan elkaar. Ook
van binnen wrijf ik de klei wat aan tot
alle naden en hoekjes goed zijn.
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11. Ik heb deze lijn intact gehouden
en ik geef de pot alvast een klein
beelje een vierkante vorm.
12. Ik stijf het eerst wat op met de

heatgun.

13. Nu heb ik een vierkante bovenvorm. Daarin wil ik een rond gat hebben om er een stukje in te kunnen
draaien, want dit wordt de bodem.
Dus snijd ik er een rondje uit.
14. Nogmaals wat verhitten, zodat de
vorm straks niet inzakt als hij ondersteboven komt te staan.

15. Ik meet de opening heel zorgvuldig en controleer aan alle kanten:
69 mm gaat het worden.
16. Ik draai nu de bodem, met een
klein, opstaand randje - net als een
deksellje.

17. Weer even iets droger maken,
waarbij ik de buitenkant nat houd,
want die moet straks aansluiten op de
bodem.
18. Even nameten. Precies 69 mmo

19. Hij is al iets gekrompen, dus ik zet
hem nog ietsje wijder. En nog een
keerlje nameten.
20. Even drogen.
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21. Beide zijn nu 67 mm, na aandrogen en dus krimpen. Ze gaan precies
passen.
22. Ik kan gaan monteren en kras de
rand van de pot een beelje in.

23. Voor de zekerheid breng ik toch
een klein beelje slib aan.
24. Ik snijd de vaas meteen los...

25.... en plaats hem op het veetie. Hij
past precies.
26. Ik laat hem er iets doorheen zakken.

27. En binnenin zie je dat hij zó goed
aansluit dat ik het randje dat omhoog
stond, kan aanwrijven aan de pot. Ik
werk de onderkant wat bij, zodat we
later niet dat deksellje eronder zien
zitten.
28. Omdat hij natuurlijk wil gaan kantelen, ga ik hem nog ietsje opstijven.
27
29. Voor de zekerheid geef ik hem
een paar steunües van klei.
30. Het bovenste deel heb ik dikker
gelaten en niet gedroogd en dus kan
ik daar nog optrekken.
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31. Ik snijd er een klein stukje af, omdat hij anders te hoog wordt naar mijn
zin.
32. Even de draairingen weer verkennen, want die liepen daarnet natuurlijk
de andere kant op.

33. Hier breng ik weer een ribbel aan,
ter markering.
34. Weer even drogen, anders lubbert
de vorm straks teveel uit.

35. Dan trek ik alvast de vierkante
vorm erin ...
36 .... en maak er opnieuw coupenaadjes in. Weer in verstek.

37. Omdat het materiaal nog slap is,
kan ik ze gewoon dichtdrukken zonder
slib.
38. Nu ga ik over het lange deel nog
flink wrijven, omdat aan de buitenkant
waarschijnlijk wat materiaaltekort is
ontstaan. Dat kan straks problemen
opleveren.
Hij is mooi asymmetrisch, dat vind ik
altijd extra interessant.
39. Ik kan hem nog steeds vervormen
en ga nu vier deuken aanbrengen.
40. Nu snijd ik de opening voor het
deksel eruit. De bovenkant is mooi
vlak geworden. Even opmeten: 70 mm
in alle richtingen.
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41. Dan ga ik een randje draaien waar
het deksel straks op kan rusten. Dat
doe ik van de mast.
42. Om te passen, moet de ring precies 70 mm zijn. Dat is hij exact.

43. Ik snijd de rand af zodat ik hem zo
meteen op de pot kan leggen ...
44 .... en omdat hij niet zo groot is,
durf ik hem wel in mijn handen te pakken. Tot een centimeter of 20 durf ik
dat wel.

45-46. Ik monteer het randje op de pot
en druk het een beelje naar beneden.

47. Ik wil een mooie haakse hoek hebben, dus ik zet er even een stokje in.
48. Nu neem ik de maat voor het deksel, terwijl alles nog nat is, want dan
weet ik zeker dat het gaat passen: 64
mmo Ik ben daar heel secuur in, soms
meet ik zelfs op de halve millimeter.

49. Ik noteer de maat op een stukje
klei dat wordt meegebakken. Zo kan ik
later altijd opnieuw dezelfde maat deksel maken als er iets mislukt of kapot
gegaan is.
50. Dan is het deksel aan de beurt.
Dat draai ik ook van de mast.
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51. Ik laat het deksellje iets naar beneden lopen, zodat het straks goed in
de vatting valt.
52. Ik meet met de schuifmaat:
64 mmoIk heb zoveel productie gedraaid, dat de maten altijd kloppen.

53. Ik snijd hem los, na kort opstijven,
iets scheef zetten en inkerven van het
knopje.
54. Dan komt het decoreren. Een weg
terug is er niet met blauw... Wat ik wil,
is een ferme streek van links naar
rechts, zonder de deuk te vullen. Met
een behangerskwast is het in één
keer een streek. Ik houd van een dikke aanzet. Ik breng het blauw (porseleinslib met kobalt, mangaan en ijzer)
op alle vier zijden aan zonder verder
aanraken. Dat is het.
55. Na het drogen en de biscuitstaak
tot 1000 oe komt er nog een glanzend, transparant glazuur op. Pas dan
krijgt de pot zijn uiteindelijke kleur. De
blauwgrijze tint is ook voor mij een
verrassing, want ik had de ingrediënten niet afgewogen. Ik ben er blij mee
zo.

..•••Porseleinen doosje, 2020, h 16

Foto op pagina 35: Yna van der
Meulen. Objectfoto's bij dit artikel:
Tineke van Gils. Procestoto's. Mels
Boom

Klik hier voor de film over dit
werkproces van
Tineke van Gils
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