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Beste bezoeker,

Voor de vierde keer organiseert de Nederlandse Vakgroep Keramisten 

(NVK) in samenwerking met het Nationaal Bomenmuseum Gimborn in 

Doorn de buitententoonstelling Ode aan de natuur.

Wij zijn er trots op in dit prachtige bomenmuseum ruim 70 objecten 

van 47 deelnemers aan u te mogen presenteren. Deze kunstenaars 

– uit Nederland en België – zijn leden van onze vakgroep en werken 

als professional met het aardse materiaal klei. We vinden het boeiend 

en verrassend om te zien hoe iedereen op unieke wijze het thema 

Ode aan de natuur heeft verbeeld.

Wij nodigen u van harte uit tot een wandeling door deze (tijdelijke) 

beeldentuin. Ontstijg de waan van de dag en geniet van het 

allermooiste seizoen van het arboretum. Laat zowel de grote, 

monumentale beelden als ook de kleine, op het oog breekbare 

keramische objecten op u inwerken.

De beelden zijn te vinden in en onder de bomen, in de heidetuin, in 

het gras en aan en op het water. Houd uw ogen open en ontdek de 

rode draad van dit zeer uiteenlopende en recente werk: de uitdaging 

die het met de natuurlijke omgeving van het bomenmuseum 

aangaat. 

Laat u beroeren!

Het bestuur van de NVK

Ode   natuurAAN 
DE
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Fount; 2020; 34x25 cm. Handgevormd, steengoedklei, porselein, koperoxide, 
transparant glazuur, metallic glazuur, platinum luster, niet vorstbestendig.

Fount staat symbool voor de bron van het leven, de overvloed 
van de natuur. Ze weerspiegelt de lucht of een nieuwsgierige 
voorbijganger, en trekt het oog naar binnen toe. Geïnspireerd door 
o.a. mossen, schimmels, paddenstoelen en insecteneieren. 

Lisa Biris (1983)

www.lisabirisceramics.com
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Zit-uil; 2018; 112x56x42 cm. Handopbouw, Sint-Joris-klei, grove chamotte-klei, 
1100 °C, vorstbestendig. 

Natuur – oneindige bron van inspiratie. Een steen uit een steen-
groeve bij Eben Ezer in België raakte me, en daardoor is dit werk 
ontstaan. Ga zitten en de wijsheid van de uil valt jou ten deel.

Barbara Bläsing (1946)

www.bblasing.nl



6

Vogelvlucht; 2020; 300x150x200 cm. 
Zwartbakkende klei, eigen glazuren, 
1070 °C, vorstbestendig. 

Mijn ode is geinspireerd op hoe perfect alles in de natuur samenwerkt. 
Samen opvliegen en neerdalen in goede harmonie. Samen sterk zijn 
en elkaar bescherming geven.

Hanneke Blom (1947)

www.hannekeblom.nl
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De schildpadden; 2019; 28x35x50 cm. 
Diverse klei- en glazuursoorten,  
1220 °C, beperkt vorstbestendig. 

Dieren zijn onderdeel van de natuur. Deze groep fantasie schildpadden 
brengt een ode, gewoon door er te zijn. Geïnspireerd door deze plek 
aan de kant van het water in dit prachtige arboretum, zijn ze met 
liefde ontstaan.

Jeannette Boiten (1959)

www.jb-keramiek.eu
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O#8; 2020; ca. 100x100 cm. Steengoed-gietklei, sinterengobe, 1240 °C, 
vorstbestendig. 

Een boomschijf van een gekapte boom legt zijn hele leven bloot. 
Weer, wind, droogte – alles wat de groei en bloei beïnvloedt, laat 
sporen na in de jaarringen. Nooit regelmatig, maar altijd met een vast 
patroon. Dit object verbeeldt zulke groeiringen.

Eefje van den Braak (1962)

www.eefjevdbraak.nl
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Buitenbeentjes; 2019-20; 139x14 tot 114x17 cm. Plukkenopbouw, chamotte-
klei, glansglazuur, engobe en schrumpfglazuur, 1140 °C, niet vorstbestendig. 

Goed kijken is lastig. Buitenbeentjes maken dat je even stil staat, kijkt 
en je afvraagt: ‘Wat zie ik nou eigenlijk’. Haak daarom je oog wat 
vaker aan een buitenbeentje en laat je verrassen door de natuur om 
je heen.

Willeke Dokter (1961)

www.instagram.com/willeke.dokter
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Blue tubes; 2019; 65x45x30 cm. Handopbouw, grove chamotte-klei, sinterengobe, 
goudluster, vorstbestendig tot -6 °C. 

Stenen, groeivormen, nieuwe wezens. Rotsblokken, vulkanische 
gesteenten en water: de oorsprong van de planeet Aarde. Zij 
verandert continu door het ‘woeden der elementen’. De mens is 
onderdeel van deze voortdurende verandering. Kunnen wij het 
klimaat beïnvloeden?

Renske van Driel (1955)

www.renskevandriel.nl
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Nieuw leven; 2019; ø ca. 45 cm. Fijne chamotte-klei, glazuur, 1080 °C.

Op weg naar een nieuw leven is de celdeling begonnen. Wat zou er 
gaan ontstaan?

Jeroen Endeveld (1973)

www.jeramiek.nl
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Huilende boom; 2020; 8x4 tot 25x10 cm. Verschillende soorten klei en glazuur. 

De natuur is ontregeld, de winter is geen winter meer. Voor mijn 
gevoel huilt de natuur. Dit gevoel geef ik weer in dit werk: het 
verdriet van de boom.

Annemiek Eradus (1959)

www.delokatie.eu
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Schors van walnotenboom; 2018; 17x20x20 cm. Diverse soorten klei, oxides, 
kleurpigmenten en transparant glazuur, 1160 °C.

De schors van een boom is als de huid van een mens. Hij beschermt 
de boom, die zonder schors uitdroogt.  

Odette Frijters (1972)

www.atelierodette.com
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The other side; 2020; 90x45x30 cm. Steengoedklei, onderglazuur, glazuur, 
vorstbestendig. 

Aangelegde tuinen en de ontwerpvisies die daarbij horen, roepen bij 
mij vragen op over hoe we naar de natuur kunnen kijken. Dat geldt 
ook letterlijk: van het ene perspectief naar het andere. Deze brug is 
het symbool voor die overgang.

José den Hartog (1967)

www.josedenhartog.nl
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Familiezwammen; 2019-20; ca. 30x40 cm. Gedraaid/handgevormd, grès-klei, 
oxiderend gestookt op 1250 °C, vorstbestendig. Foto: Hester Dieuwke Schuil.

Familiezwammen, overlevers uit de oertijd met de sporen van 
varenfossielen in het lichaam gekerfd. In verwondering; een ode aan 
de natuur.

Wietske Hellinga (1964)

www.adiantum-keramiek.com
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4 Seizoenen; 2020; 
ø 16-25 cm, 21-31 
cm hoog. Gedraaid 
porselein, 1260 °C, met 
de hand gedecoreerd 
met chlorides en digitaal 
geschilderde transfers. 

Lente Kriebels, Zomer Zang, Autumn Leaves, Winter Slaap. Elk 
seizoen geeft een andere beleving. Die beleving is in deze vazen 
verbeeld, in de vorm en in de decoratie.

Diederik Heyning (1950)

www.heyningwd.com
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Ontluiken; 2019; 38x19x9 cm. 
Chamotte-klei, sinterengobe, 1180 °C.

de natuur ontluikt 
o, fascinerend voorjaar 
het kriebelt in mij

Anne Hilkens (1948)

www.annehilkens.nl
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Zwam-object; 2019; 35x25x20 cm. Handgevormd, aardewerk, 1080 °C, niet 
vorstbestendig. 

Zwam-achtige objecten in organische, abstracte vormen.

Martha Hooijschuur (1950)

www.martha-benjo.nl
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Regenboogdier; 2019; 
93x31x31 cm. Hand-
gevormd, steen goedklei, 
koperdraad, porselein, 
kwastglazuur over wax 
resist, 1200 °C. 

Rotsen, bomen, paddenstoelen en insecten komen vaak in mijn werk 
voor, ook in dit dier. Het gras groeit gestaag langs zijn drie poten, er 
landen kriebelende insecten op zijn warme rug. Dit beest voelt zich 
volkomen thuis in de natuur.

Jeannette Huizenga-Luteijn (1951)

www.jhl-keramiek.nl
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The lost city; 2020; 70x190x180 cm. Steengoedklei met pigment, aardewerk. 

Dit beeld bevat een eigen symboliek en toont een intieme en 
verstilde wereld. Het omhult een ruimte, een leegte en geeft de 
invloeden van de mens en de natuur weer.

Ans van den Hurk (1959)

www.ansvandenhurk.nl
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Mijn ode aan de natuur wordt gesymboliseerd door bouwkundige en 
natuurlijke elementen, samen een piramidevorm. De gewelven zijn 
stevig verankerd in de aarde. De meanderende armen richten zich 
vanuit het aardse naar boven. Naar het (boven)natuurlijke?

Hennie van den Hurk (1953)

www.hurkkeramiek.nl

Meander IV; 2019; 95x48x48 cm. Sinter engobes, oxides en pigmenten, elektrisch 
gestookt, 1050 °C. 
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Submerged; 2018; 50x170x50 cm. Steengoedklei in 3 kleuren, ongeglazuurd,  
1200 °C, vorstbestendig. 

In deze beeldengroep wordt de verbondenheid van de mens met de 
natuur uitgebeeld. De levensgrote figuren zijn gedeeltelijk verzonken 
in de grond, waardoor ze vergroeid lijken met de aarde.

Thea Kanters (1961)

www.keramiektheakanters.weebly.com
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Insectenhuis; 2020; 11x5 cm. Plakkenopbouw, chamotte-klei, glazuur, transfers, niet 
vorstbestendig. Foto: Harry Mulder.

Een insectenhuisje voor elk insect dat er maar in wil wonen. Het is 
een mooie woning en herkenbaar door de verschillende daken. Een 
vrijstaande woning op een ijzeren staaf!

Anneke Kelderman (1952)

www.annekekeldermankeramiek.nl
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Lost childhood – Vanitas; 2020; 135x53x40 en ca. 35x15x15 cm. Steengoedklei, 
sinterengobe. 

Als kind maakte het overlijden van twee leeftijdsgenootjes me 
bewust van de kwetsbaarheid van het leven. Deze blauwe beelden 

– de kleur van leven – verbeelden die vergankelijkheid, maar ook de 
schoonheid van het leven in al zijn tegenstellingen.

Eveline Kieskamp (1977)

www.evelinekieskamp.nl
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Patakas; 2020; 22x15 cm. Steengoed-
klei, onderglazuur, engobe, goudluster, 
handbeschilderd.

Gebedsvlaggen (pataka’s) worden zó opgehangen, dat de wind 
de gebeden die erop geschreven zijn, gemakkelijk met zich mee 
kan nemen. Op mijn vlaggen heb ik Sanskriet-mantra’s en heilige 
symbolen aangebracht, die de natuur bejubelen. Zo betonen we 
Moeder Natuur onze dankbaarheid en vragen we haar zegeningen.

Namrata Kini (1982)

www.namahapottery.com
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Zaaddoos; 2020; 30x32 cm. Gedraaid en handgevormd, steengoedklei, kleislib, terra 
sigillata, vorstbestendig. 

De natuur heeft een ingenieuze manier om zaden van planten 
en bomen te verpakken en te verspreiden. Wie goed kijkt, ziet 
de weergaloze schoonheid in de eenvoud of juist de complexe 
geometrische vormentaal. 

Marion Köhler (1963)

www.thefarmerswife.nl
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Nature in bits and bytes; 2020; 120x80x80 cm. Handopbouw, gieten, 3D-geprint,  
porselein. 

Bestaande, natuurlijke objecten vormen de basis voor dit werk. Dan 
volgt onderzoek. Hoe is het ontstaan, gegroeid? Is het te maken in 
keramiek? Verandert dan de vorm, de uitstraling? Kan mijn brein de 
vorm bepalen en de machine het handwerk doen?

Alf Kurstjens (1962)

www.instagram.com/deoldekruyk
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Spread your wings; 2020; 48x4 cm, 
53-82 cm hoog. Paardenhaar-raku 
(gebrand met paardenhaar, suiker en 
ijzerchloride), niet vorstbestendig. 

We willen allemaal onze vleugels spreiden, hoog vliegen en naar 
anderen uitreiken. Alles is mogelijk: zelfs vliegen met vleugels  
van klei!

Swanica Ligtenberg (1955)

www.swanceramics.com
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De reiziger; 2020; 95x50x70 cm. Diverse klei- en glazuurtechnieken, 1260 °C, niet 
vorstbestendig. 

Een kluit aarde door mij geschept.
Is samen met de trompetbekerplant uit zijn context, zijn thuis, gehaald
en ligt hier een beetje verloren in het Hollandse gras.
Waar hij ook is, hij blijft prachtig.

Yvonne Mollee (1964)

www.yvonnemollee.nl
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Circle of life; 2019; 105x130x50 
cm. Papierklei, engobes, 1220 °C, 
cortenstalen sokkel. 

Het landschap van mijn jeugd wordt leger, alles blijkt brozer dan 
gedacht. Met het ouder worden zie ik mezelf, mijn omgeving 
veranderen. Zoals in de hele natuur groeit en bloeit er van alles,  
maar ik moet ook steeds meer loslaten.

Adriana Nichting (1951)

www.adriananichting.nl
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huidmondjes; 2020;  
7x70x160 cm. Platen-
techniek, grove 
chamotte-klei, diverse 
glazuren en glazuur-
grondstoffen, oxiderend 
gestookt, 1060 °C. 

Bomen zijn de longen van de aarde. Hun bladeren ademen via 
huid mondjes. Hier is de mens verbeeld, verweven met huidmondjes 
en cellen van bladeren. Ingezoomd op het heftige feit/de strijd van 
overleven. 

Heleen van Nieuwland (1953)

www.heleenvannieuwland.exto.nl
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Inspiratie uit de natuur; 
2020; 135x45x45 cm. 
Geboetseerd, opge-
bouwd met platen en 
rolletjes, aardewerkklei, 
glazuur, 1060 °C, niet 
vorstbestendig. 

De kleuren die de natuur ons biedt, zijn een inspiratie voor mij. Bijen 
mogen hierbij niet ontbreken, immers zonder bijen geen leven. 
Bloemen in uitbundige kleuren en eekhoorns die spelen in de bomen.

Tigone van Overbeek (1960)

www.atelierdoodle.net
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Eén meter lichtblauw; 
2020; 11x11x100 cm. 
Steengoedklei, 1250° C, 
vorstbestendig. 

Inspiratiebron is een citaat uit het Handboek middeleeuwse alchemie: 
VITRIOL – Bezoek het innerlijke der aarde en door vervol making zult u 
de verborgen steen vinden. De lichtblauwe buis steekt in de aarde en 
komt aan de andere zijde gelouterd boven.

Elsbeth Pluimers (1954)

www.elsbethpluimers.nl
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Layers; 2020; 30x30x100 cm. Steengoedklei, porselein, glazuur, luster, glas, 
betonstaal. 

De zoektocht naar nieuwe vormen en nieuwe uitdagingen is 
oneindig. Beweging en ronde vormen hebben mijn voorkeur. Ik werk 
graag in series, om zo telkens weer een nieuwe mogelijkheden te 
onderzoeken. De groeivorm maakt deel uit van mijn laatste serie 
Layers.

Conny Pols (1960)

www.connypols.nl
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Een magische plek; 
2020; 60x12 cm. 
Gedraaid en hand-
gevormd. 

Zaadcellen staan voor mij voor onbegrensde toekomst mogelijk-
heden. Is dit een vruchtbare plek? Wat zal er ontstaan?

Anja van Rijen (1962)

www.anjavanrijen.nl
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Schenken; 2020; 
43x37 cm. Gedraaid, 
handgevormd en uit 
gipsmal, steengoedklei, 
kristalglazuur, 1250 °C.

De kan schenkt: aangekleed met delen van de plant Acanthus, wat 
staat voor oneindig leven. Oneindige schenking, mijn gift/ode aan 
de natuur. Geïnspireerd door William Morris uit de Arts and Crafts 
Movement, hedendaags toegepast.

Tanja de Rijk-van der Steen (1969)

www.instagram.com/tanjaceramics
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Vergankelijkheid; 
2020; 75x65x140 cm. 
Fijne chamotte-klei, 
biscuitstook 1005 °C, 
daarna raku.

Een bloembed raakt uitgebloeid, diertjes en plantjes vestigen zich 
tussen de bladeren, het geheel verweert, valt uit elkaar en uiteindelijk 
wordt alles teruggegeven aan de aarde.

Helmi Schellinger (1944)

www.helmischellinger.nl
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Hoornconcerto voor het behoud van de natuur; 2019-20; 40x30x12 cm. Recup-
klei, 1200°C, (beperkt) vorstbestendig. 

Een installatie van vijf paar hoorns symboliseert een kudde die 
opkomt voor het behoud van de natuur. Ingebouwde fluiten 
versterken het dreigend karakter van de situatie. Ze verwijzen naar  
de fluiten die herders vroeger van hoorns maakten. 

Theresia Simkens (1952)

www.facebook.com/theresia.simkens
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Zalm; 2018; 22x72x12 cm. Handvorm, witbakkende, fijne chamotte-klei, effect- en 
glitterglazuren, vorstbestendig. 

Water, zee en rivier zijn een altijd stromende inspiratiebron. Vissen 
zijn daar een natuurlijk vervolg op. De schitterende vissenhuid is 
eigenlijk niet te evenaren!

Lieke Smits (1955)

www.liekesmits.kunstinzicht.nl
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Waterlanders 1; 2020; 50x33 cm. Samengestelde delen uit drukmal, steengoedklei, 
glasdruppels, 1240 °C. 

Het ontroert me hoe waterdruppels in bloemen en holtes van 
bladeren en stelen blijven hangen en zo drinkplaatsen zijn voor 
vogels en insecten. Deze regenvangers wiegen in de wind als een 
grote, kleurige, tropische bloem. Hier mogen vogels rusten, drinken 
en baden.

Bernadette Stokwielder (1957)

www.kleigoed.com
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In het begin; 2020; 50x50 cm. Steengoedklei, wit- en zwartbakkend, 1250 °C, 
ongeglazuurd, vorstbestendig.

Deze voor eeuwig versteende vormen verbeelden voor mij het leven 
dat altijd door zal gaan. De klei, miljoenen jaren oud, geeft op haar 
lange weg nieuw leven. Zo is het versteende niet alleen een einde, 
maar ook een begin. 

Dineke Taal (1967)

www.mooiwerkdokkum.nl
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Hoogstrever; 2020; 25x134 cm. In 
mallen gevormde porselein-papierklei, 
kleurklei (porseleinklei, papier, lijm, 
pigment), 1220 °C, niet vorstbestendig. 

Dit object verbeeldt de stuw-
kracht van de natuur in bomen, 
struiken, paddenstoelen, 
zwammen, bloemen, knoppen. 
Ondergronds verzamelde, 
aardse energie wordt naar boven 
gestuwd en toont zich in golven 
van kleuren en vormen. 

Wiepko Terpstra (1937)

www.aardsewerken.nl
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Installatie van bamboe; 
2019; 100-200 cm. 
Chamotte-klei, 1250 °C, 
vorstbestendig. 

Onze ruggengraat geeft ons lichaam zowel stevigheid als veerkracht. 
Bamboe heeft dezelfde eigenschappen. En is daarmee de ruggen-
graat van de natuur. Van ons leven.

Annelies van Tetering (1955)

www.ceramics-glaze.com
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Zangvogels; 2019-20; 58x24x26 en 105x48x38 cm. Handopbouw, zwartbakkende 
chamotte-klei, plaatselijk geglazuurd, 1100 °C. Foto: Reinier Gadellaa.

Mijn Bruine beesten zijn bos- en parkbewoners. Door nauwlettend 
mensen te observeren, hebben ze wat aardige eigenschappen van ze 
overgenomen: zingen, lachen en hier en daar al wat kleur…

Marja Thijssen (1950)

www.marjathijssen.nl
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Marie met Gijs; 2020; 
53x23x20 cm. Wit bak-
kende klei, beschilderd 
met engobes, bewerkt 
met etspennen, 
gegla zuurd, geen 
vorstgarantie. 

Marie staat buiten met kat Gijs. Ze kijken de tuin, het bos, de verte in. 
Zij kijkt naar rechts, hij naar voren. Ze zijn stil en genieten.

Ivet Thunnissen (1952)

www.iethkeramiek.nl
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Boomhut; 2020; 50x25x25 cm. Handgevormd, steengoedklei, glazuur, slibs, 1200 °C, 
vorstbestendig. 

De mens en de natuur. Verbonden of juist elkaar afstotend. De mens 
leeft in de natuur, maar zodra hij zijn inspanningen stopt, neemt de 
natuur het weer over. Dan ontstaat er een nieuwe schoonheid.

Jacqueline Tijssen (1951)

www.tijssenkeramiek.nl
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Zadelreeks; 2020; 150x30x25 cm. Steengoedklei, eigen glazuur met oxides en 
pigmenten, 1240 °C, kunststof zadel, staal, vorstbestendig. 

Het in de natuur zijn prikkelt de zintuigen, brengt je tot rust of juist 
weer terug in het zadel. Je kijkt rond, verwondert jezelf en geniet! 
Elk uniek zadel-object heeft een andere betekenis, zoals zadelzit, 
zadelboom, zadelknop, zadelzwam en vrouwenzadel.

Gerreke van Veen (1964)

www.ecru.nl
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Dubbelportret ‘Pad’; 2018; 47x32x17 cm. Steengoedklei, inlay in de natte klei, 
asglazuur over decoratie van inlay. 

Mens en dier met een knipoog. Twee beste vrienden die, zoals dat 
gaat, op elkaar zijn gaan lijken. Verbonden met de aarde en elkaar, 
staan ze stevig in regen en wind, genietend van zon en van vogels.

Leni Venne (1942)

www.lenivenne.nl
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Eeuwige trouw; 2020; 64x2 cm. Steengoedklei, in het leerharde stadium bewerkt 
met beeldhouwgereedschap, 1200° C, goudverf. 

Met het beeld wil ik vragen oproepen over de relatie van mens en 
natuur. Over de rechtmatigheid van superieure gevoelens van de 
mens ten opzichte van de natuur. Over manipulatie, exploitatie en 
opportunisme. Of beginnen we te beseffen dat we gelijkwaardige 
partners zijn?

Stan Vrij (1944)
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Groeikracht; 2020; ca. 40x25x25 cm (set). Handgevormd, grove chamotte-klei, 
oxides en glazuur, 1150 °C, vorstbestendig. 

Mijn werk groeit onder mijn handen; hier groeit het in de natuur. Als 
we het lang genoeg laten staan, worden ze dan vanzelf groter?

Vera Zegerman (1957)

www.zegerman.nl



Meer bijzondere keramiek van 
NVK-kunstenaars bekijken? Ga naar

nvk-keramiek.nl 
Hier kunt u ook de 

uitgebreide ledengids bestellen! 

NVK: het platform voor kunstenaars die 
professioneel met klei werken







Zo doe je dat!



Inspiratie

Kijk op de 
website

www.klei.nl
Zo doe je dat!

Kort NieuwsKLEI biedt u elke twee maanden 56 pagina’s 
interviews met keramisten, nieuws uit de 
keramiekwereld, achtergrond  artikelen, informatie, 
boek  besprekingen, keramiekagenda, uitleg van 
tech nieken en veel praktische ondersteuning. Voor 
slechts € 28,50 (met incassomachtiging) of € 30,00* 
(bij andere betaalwijze) ontvangt u zes keer per jaar 
het full colour magazine.  
Ga naar www.klei.nl en sluit een abonnement af.

Neem een abonnement op 
het enige Nederlandstalige 
keramiektijdschrift!

* Prijswijzigingen voorbehouden.

40 JAAR



Beelden met een boodschap
en meerdere lagen van betekenis

Boek: 40 jaar Beelden’d een keuze 

www.heleenvannieuwland.exto.nl

Meer lezen over de exposanten of 
het Nederlands Bomenmuseum ? 

Bezoek 

www.nvk-keramiek.nl

www.bomenmuseum.nl 

www.odeaandenatuur.nl







COLOFON

Ode aan de natuur
47 leden van de Nederlandse Vakgroep 
Keramisten (NVK) exposeren ruim 70 
werken in het Nationaal Bomenmuseum 
Gimborn in Doorn 12 april t/m 7 juni 2020
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NVK-werkgroep ‘Ode aan de natuur’
Lisa Biris, Eefje van den Braak, Willeke 
Dokter, Renske van Driel, Diederik 
Heyning, Jeannette Huizenga-Luteijn, 
Hennie van den Hurk, Yvonne Mollee, 
Adriana Nichting.

Foto omslag
Object: Wietske Hellinga, Familiezwammen, 
2019-20. Foto: Jan Dekker, Randomarts

Samenstelling en eindredactie catalogus
Eefje van den Braak

Vormgeving 
Beekhuis | Holthuis Ontwerpers, Helmond

Oplage 1.000 exemplaren

Alle (beeld)rechten op de kunstwerken 
zijn voorbehouden aan de deelnemende 
keramisten. Zij hebben ook de foto’s 
aangeleverd; als dat niet zo is, is de naam 
van de fotograaf vermeld. Hoewel deze 
catalogus met zorg samen gesteld is, 
kunt u aan de informatie geen rechten 
ontlenen. 




