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Ik had het gevoel dat ik terug in de tijd reisde, toen ik in het vliegtuig naar China zat.  
Als onderdeel van mijn project ‘Thuisland’, waarin ik aan het onderzoeken ben wat mijn 
geboortegrond, het eiland Texel, voor mij betekent, was ik onderweg naar Jingdezhen om daar 
met porselein te gaan werken. 
 
De Texelse Harmanus Kikkert was mij eeuwen eerder voorgegaan. Tussen 1769 en 1787 maakte 
hij als stuurman bij de VOC verschillende reizen naar de Oost. Zijn schip had op de Rede van 
Texel gelegen, wachtend op gunstige wind om uit te varen. Via Kaap de Goede Hoop en Batavia 
zou hij uiteindelijk in Kanton, het huidige Guangzhou in China aankomen. Daar zou het schip 
geladen worden met kostbare thee en porselein, om mee terug te nemen naar Nederland.  
Het waren lange reizen. Aagje Luijtsen, de vrouw van Harmanus, die in Den Burg op Texel 
achterbleef, zou haar man vele jaren moeten missen. 
Het geliefde porselein dat Harmanus mee terug nam kwam uit de stad waar het porselein haar 
oorsprong vond: Jingdezhen. De stad waar ik naar toe vloog. Mijn reis zou drie en een halve week 
duren. 
 

 
De ‘carryman’ en de ‘moldmaker’.                                                     
 
 



  
      

  
De ‘modelmaker’ 
 
 
              

 
 

Het bleek nog niet zo eenvoudig om eieren van porselein te maken. Wat is de juiste vorm, grootte? 
Hou je rekening met het krimpen, en hoe gaan ze in de oven liggen? Wil je ze glazuren, en hoe ga 
je dat dan doen? 
Deze vragen kreeg ik op mij afgevuurd van Dee Dee, een van de atelier-assistenten, en van de 
ambachtslieden uit de buurt. Ze hielpen me mijn idee helder te krijgen, en de vormen zoals ik ze in 
gedachte had te realiseren. 
  

                        
  Dee Dee        De ‘carryman’                       De ’slipcaster’ 
 

In mijn project ‘Thuisland’ ben ik met 
verschillende materialen kunstwerken aan 
het maken die gebaseerd zijn op mijn 
persoonlijke ervaringen met Texel en mijn 
gedachten over het begrip thuisland.  
 
Als bijna vanzelfsprekend kwam de ei-
vorm op mijn pad, metafoor voor Texel en 
thuis. Texel is een vogeleiland, en als kind 
struinde ik in het voorjaar met mijn zusjes, 
mijn moeder en mijn vader door zijn 
bollenland in polder Eierland, op zoek naar 
vogelnesten. Mijn vader hield van vogels; 
van hem leerde ik in ieder gevonden nest 
een uniek wonder te zien. 
  
Het ei, symbool van geborgenheid, kwets-
baarheid, van verwachting en 
transformatie, van het ei-land waar ik 
vandaan kom.  
Ik wilde er mee aan de slag; ik wilde eieren 
van porselein maken. Een goed bij de 
vorm passend materiaal, vond ik. 
 
Omdat ik het fijn vind om af en toe in een 
totaal andere cultuur  ‘mee te draaien’, en 
even weg van thuis te zijn, ging ik op zoek 
naar een plek waar ik met porselein kon 
werken. 
Zo kwam porseleinstad Jingdezhen in 
beeld. In artist in residency ‘The Pottery 
Workshop’ kon ik met porselein werken. 
En ervaring hoefde ik niet te hebben. Dat 
kwam goed uit. 
 



 
 
De ambachtslieden in de omgeving van het atelier hebben elk hun eigen expertise. Ze zijn de 
schakels in het proces om van een ontwerp tot een eindproduct te komen.  
 
Voor de duidelijkheid werden de ambachtslieden genoemd naar hun professie. 
Zo heeft de ‘modelmaker’ een gipsen model gemaakt naar de ontwerptekening die ik had gemaakt. 
Dit model bracht ik vervolgens naar de  ‘moldmaker’, die er een mal van maakte. Toen hij daarmee 
klaar was heeft de ‘carryman’ het zware gipsen ei voor me naar het atelier gedragen. 
De mal ging vervolgens naar de  ‘slipcaster’ die de mal met porselein slip volgoot en er zo 
meerdere porseleinen ‘afdrukken’ maakte. Na drogen werd het porselein naar de publieke oven 
gebracht waar het, samen met werk van anderen, op 1300 graden werd gestookt.  
 

        
 
Het ging lang niet altijd goed. Eieren barstten open tijdens het stoken, halve eieren deformeerden, 
gekleide ‘eierdoppen’ smolten aan de eieren vast. Soms lag het aan mijn onkunde, soms aan het 
eigen karakter van de klei, soms aan het ongeduld van de stoker. En net zo vaak was er niet 
achter te komen waar het nu door kwam. 
 
Het was geweldig om in deze kleine gemeenschap een paar weken mee te mogen draaien, en te 
ervaren hoe alles met elkaar verbonden- en afhankelijk van elkaar is. Hoe iedere stap gezet moet 
worden in het proces van idee naar een uiteindelijke vorm. 
Ik heb er prachtige mensen ontmoet, en met uiterst bekwame ambachtslieden samen mogen 
werken 
                                                                                 

        
 

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

‘De vorm van eieren is de meest universele, gave, 
natuurlijke vorm die er is, en verveelt nooit’, zegt 
beeldend kunstenaar Maria Roosen. 
In China kwam ik er achter dat het ook een tactiele 
vorm is, aaibaar, erotisch zelfs. Stil en sensueel. 
 
Met een aantal goed gelukte porseleinen eieren in 
mijn koffer vloog ik terug naar Nederland, om er in 
mijn atelier verder mee te werken. 
Een zeer bijzondere ervaring rijker. 
 
 
Heel veel dank aan het Gerbrandy fonds voor het 
helpen realiseren van dit geweldige avontuur. 
 
Erna van Sambeek. 
	  


