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Drie Rhenense pottenbakkers

H. Dekker

De mens heeft altijd de behoefte gehad om drank en voedsel te bewaren en te
vervoeren. Hiervoor dienden in de steentijd leren zakken of stenen vaten. Aardewerk
is in dit verband betrekkelijk nieuw hoewel in Turkije scherven gevonden zijn van
vaten en schalen die meer dan achtduizend jaar oud zijn. De eerste kommen en
vaten werden uit stroken klei vermengd met stro of steengruis laag voor laag
opgebouwd en in de zon of hete as gebakken. Van versieringen was toen nog nau-
welijks sprake.
De pottenbakkersschijf was ruim voor onze jaartelling bij Egyptenaren en Grieken
in gebruik. Hiermede werd aardewerk een massaproduct. De pottenbakkerij kan als
eerste industrie aangemerkt worden. In Nederland is in de periode 4000 tot 3500
v.C. het zogenaamde bandceramiek uit Limburgs leem gemaakt. Dit geldt als het
oudste aardewerk van eigen bodem. Daarna volgde de Trechterbeker cultuur
waarvan veel aardewerk in hunebedden ontdekt is. Hoe zit het met het oudste
Rhenense aardewerk? Op de Grebbeberg is ooit een schaaltje op vier voetjes
gevonden, dat volgens archeologen uit de "Klokbeker periode" stamt en vierduizend
jaar oud is. Het is helaas in de oorlog verloren gegaan en ons rest slechts een replica

De leemkuil bij Rhenen. Naast klei werd ook leem gebruikt voor het bakken van potten.
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die, naast echt aardewerk uit latere tijden, in het museum te bezichtigen is. De
Rhenense bodem heeft veel vaatwerk en urnen uit diverse perioden en in een
verscheidenheid aan soorten prijs gegeven. Men heeft de herkomst van dit
importaardewerk, dat onder andere vanuit Duitsland via met name de Rijnvaart
verspreid werd, in veel gevallen kunnen vaststellen. Er waren namelijk in Europa
productiecentra van aardewerk met specifieke kenmerken. Pottenbakkerijen
ontstonden waar materiaal volop aanwezig was.

In Rhenen zijn de grondstoffen klei en leem ruim voorhanden. Men mag aannemen
dat door de eeuwen heen ook in onze gemeente de pottenbakkerskunst uitgeoefend
is, al was het alleen maar in de vorm van huisvlijt. Echter enig bewijs daarvoor is
nog niet gevonden. Ook is er niet, zoals bijvoorbeeld wel het geval is in
Wageningen, een aardewerkfabriek in bedrijf geweest. We moeten wachten tot
recente generaties maar dan zijn er hier maar liefst drie pottenbakkers werkzaam
geweest. Hun fraaie producten behoren niet voor niets tot gewilde en inmiddels
schaarse objecten voor verzamelaars.

Kees van Moorsel, De Vier Paddestoelen en KvM (1916-1981)

In 1920 startten vier pottenbakkers, waaronder Jan van Ham, hun bedrijf "De Vier
Paddestoelen" in Utrecht. Van Ham zette de zaak vanaf 1939 eerst alleen voort,
maar kreeg een jaar later een compagnon, de jonge Kees van Moorsel, die net een
opleiding in tekenen en beeldhouden aan de Academie te Rotterdam genoten had.
Van Moorsel leerde snel de kneepjes van het vak waaronder het glazuren kennen.

De door de drie Rhenense pottenbakkers gebruikte merken van links naar rechts respectievelijk
"De vier paddestoelen" en "KvM" (beide van Kees van Moorsel), St. Maarten" (Hun Knaap) en "TS"
(Theo van Spanje).



OUD RHENEN - zeventiende jaargang - januari 1998 - no. l - bh. 40

De achterkant van de pottenbakkerij in Eist. In het midden Kees van Moorsel

Toen het oude gebouw in 1941 door de Duitsers gevorderd werd, kocht zijn vader in
1941 een voormalige timmerfabriek in Eist waar de pottenbakkerij naar overge-
plaatst werd. Het pand aan de Rijksstraatweg 35 , schuin tegenover het kerkje, staat
er nog steeds. Van Wijngaarden heeft er ook nog voorheen een filiaal van z'n
Rhenense tapijtfabriek gehad.
Er werd een oven gebouwd met een inhoud van 2,5 kubieke meter.
Een knecht haalde takkenbossen en stompen uit de naburige bossen en met behulp
van deze brandstof werd bij een temperatuur van 1040 graden gebakken. Speciale
klei werd gekocht van Vingerling uit Gouda en deze werd met de voeten vermengd
met o.a. Rijn klei.

De gedraaide en gedroogde voorwerpen werden eerst hoog in de oven gebakken,
want daar was het koeler. Daarna werd de glazuurlaag aangebracht waarna de
tweede brand volgde. Er werkten onder andere genoemde Van Ham die de "Vier
Paddenstoelen" trouw gebleven was, ene Oldenhof als draaier en de jeugdige Mary
Mutsaers en Theo van Spanje; totaal minder dan tien personen. In de oorlogsjaren
moest flink aangepoot worden en het zat Van Moorsel vaak niet mee. In de
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Kerstnacht van 1942 brandde de fabriek gedeeltelijk uit. In 1944 bakte men de
laatste "Vier Paddestoelen"-vazen. Van Moorsel besloot om te verhuizen naar
Rijnhoeve "Het Kalkoentje" op Remmerden. Hij zette daar 's winters zijn beroep

voort in de naast het
woonhuis gelegen
tabaksschuur.

's Zomers had men
een inkomen uit een
theeschenkerij en
de verkoop van nu
onder het merk
"KvM" in velerlei
vormen en kleuren
gemaakte aarde-
werk. Langzamer-
hand werden de
horeca activiteiten
belangrijker dan de
potterie.
Het tot restaurant
uitgegroeide uit-
spanning gaf
tenslotte zoveel
werk, dat Van
Moorsel in 1967
besloot z'n oude
beroep eraan te
geven. Dochter Pim
heeft het pot-
tenbakken toen nog
wel opgepakt, maar
toen zij enige jaren
later naar Brazilië
emigreerde, was het
echt met de produc-
tie gedaan. Van
Moorsel was een
veelzijdige kunste-
naar. Het door hem

Het interieur van de pottenbakkerij van Van Moorsel die
inspecteert.
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een ovenzending
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Op de zolder van het gebouw werden op de draaischijf potten gemaakt, glazuren ofengobe aangebracht

en de producten afgewerkt.

De tabaksschuur bij Het Kalkoentje waar Van Moorsel z 'n pottenbakkerij naar toe verhuisde.
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ontworpen aardewerk dankte de
schoonheid niet aan uitbundige versierin-
gen, maar aan de vloeiende lijnen en de
schitterende schakeringen van de vaak
frisse kleuren van de glazuren. Ook
kenmerkend voor hem waren potten,
vazen en schalen waarop figuren
afgebeeld werden, door plaatselijk de in
een contrasterende kleur aangebrachte
engobe weg te halen. Daarnaast maakte
hij schilderijen in eigen stijl en illustreer-
de hij boeken. Ook heeft hij veel sporen
nagelaten door serieproducties voor de
Raiffeisenbank (spaarvarkens), het Afrika

Museum (tegeltjes) en het Airborne Museum (ceramische medailles ter gelegenheid
van de jaarlijkse wandeltochten) te maken.
En bent u in de buurt van het museum, vergeet dan niet te kijken naar een door Van
Moorsel in 1948 gebakken gevelsteen met een klomp in wit en blauw. Deze is
ingemetseld in een nabij gelegen voormalige bakkerij op de hoek van de Rijnstraat
en de Gasthuisstraat.

Mary Mutsaers en Jannie Schothorst zijn lekker
in het zonnetje bezig de laatste hand aan de
producten te leggen.

Han Knaap, St. Maarten Porselein, (1913 tot 1973)

Kort voor de oorlog kwam Han Knaap, die toen nog tekenaar bij Rijkswaterstaat
was, in contact met de Utrechtse kunstenaar Ad Selhorst die interesse in hem
opwekte voor het boetseren, glazuren en bakken. Knaap ging aan de slag met een
zelfgemaakte turfoven en genoot vanaf 1942 een inkomen dat uitsluitend
afhankelijk was van de verkoop van zelfgemaakte plastiekjes. Hij leerde het

Op deze foto 's is enig typisch werk van Van
Moorsel afgebeeld. De motieven waren soms
ontleend aan de Afrikaanse kunst.
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Han Knaap bezig met hel aanbrengen van glazuur.

De fabriek met woonhuis op de Radboudweg.
Het door Nico Andriessen ontworpen gebouw
staat er nog.
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Een kijkje in het interieur.
Mevrouw Ros is een
St.Maarten sierpotje aan
het glazuren, terwijl Peter
van der Haar een vaas
onderhanden heeft.

Porselein Han Knaap
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handdraaien, maakte eerst eenvoudige vazen en kommen en later serviesgoed. Hij
las veel over z'n vakgebied en experimenteerde met zelf ontwikkelde glazuren en
verbetering van de scherf. Zijn doel was porselein te maken naar voorbeelden van
oude Japanse en Chinese meesters. In 1949 betrok hij zijn nieuwe door een van de
prinsessen geopende fabriek aan de Radboudweg 9 in Rhenen waar porseleinen
voorwerpen gemaakt worden onder de naam St. Maarten.
Porselein is een ander en moeilijker te vervaardigen product dan aardewerk.
Het wordt uit een speciale grondstof, kaolin gemengd met klei van een laag
smeltpunt, gevormd en bij temperaturen van meer dan 1200 graden gebakken.
Er ontstaat als het ware een glasmantel van gesmolten deeltjes om niet smeltend
kernmateriaal.

Porselein is sterker dan aardewerk maar het uitvalpercentage tijdens productie is
veel groter. Knaap schakelde al snel over van ambachtelijke vervaardiging naar een
gietprocede waardoor een grotere omzet van constantere kwaliteit gehaald kon
worden. De hiervoor gebruikte gipsvormen moeten nog ergens in de tuin begraven

De jonge Theo van Spanje is bezig met het kneden van de klei waaruit de potten en vazen gedraaid
werden.
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liggen. Peter van der Haar was als vormgever in dienst. Knaap had gemiddeld niet
meer dan vijf man personeel. Zoals vaker met artiesten het geval is, ging het hem
commercieel niet voor de wind. Omdat plaatselijke leveranciers dikwijls uit
geldnood met porselein betaald werden, zijn er veel kopjes, vazen, suikerpotjes enz.
in Rhenen bewaard gebleven. Knaap, die eens met zijn inzending aan de Triënnale
in Milaan goud won, moest in 1960 zijn bedrijf wegens de slechte financiële staat
opheffen. Hij kwam na veel omzwervingen en baantjes zoals benzinepompbediende
in 1973 op ongelukkige wijze aan z'n einde. Nu zijn er vele bewonderaars van het
door de dunne scherf verrassend lichte en door vorm en kleur gemakkelijk te
herkennen porselein. Typisch voor St. Maarten is het gebruik van donkere kleuren
aan de buitenkant, bijvoorbeeld diep chocolade bruin met daarin stippeltjes die een
gouden flonkering geven en met een roomwitte binnenkant.

THEO VAN SPANJE (Geboren 1926)

Als vijftienjarige knaap kwam Van Spanje in 1941 bij Van Moorsel in dienst waar
hij vijf jaar gewerkt en al doende veel geleerd heeft. Hij versjouwde er klei,
stempelde de gerede producten en oefende vooral 's avonds keihard met de
draaischijf, onder het toeziend oog van een andere werknemer, om de nodige routine
te verkrijgen.

Toen mocht hij schalen en serviezen gaan maken waarmee hij Fl 4,50 per week
verdiende. Vanaf 1946 tot 1956 was hij bij Westraven in Utrecht als draaier en perser
van tegels werkzaam. In de avonduren voltooide hij een cursus op de
kunstnijverheidsschool in Utrecht. Voordat hij in 1956 de stap nam om voor
zichzelf te beginnen, heeft hij ook nog een half jaar bij Han Knaap ervaring
opgedaan.

Er werd gestart in een schuur aan de Rijksstraatweg 127 in Eist. Het assortiment
bestond uit asbakken, bloempotten, vazen, kruiken, snotneuzen en fruitschalen. Van
Spanje had twee man personeel; zijn vrouw deed de afwerking, het sponsen en het
glazuren. Hij begon met een kleine electrische oven die spoedig vervangen werd
door een oven van Im3 en later door een exemplaar met een inhoud van 2m3.
Er werd vaak in een ongezonde, stoffige atmosfeer tot diep in de nacht gewerkt.
Intussen nam Van Spanje proeven met de samenstelling van de klei en vooral de
glazuren hadden zijn aandacht. Een soort waar hij met recht trots op kan zijn is het
reflex metallic glazuur. Hij maakte ook grote voorwerpen voorzien van dit glazuur
wat het nodige risico van vervorming tijdens het bakproces met zich meebracht. Van
Spanje verkocht eerst via winkels . De laatste jaren bracht hij de producten zelf aan
de man. Samen met zijn zoon besteedt hij zo nu en dan tijd aan wat nu een hobby
geworden is.
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Museum Het Rondeel heeft tien jaar geleden aandacht besteed aan het werk van Han
Knaap. Wellicht zouden Rhenenaren en vele anderen het eveneens waarderen
wanneer het kunstzinnige werk van Kees van Moorsel en Theo van Spanje in het
museum in het zonnetje gezet werd.

Theo van Spanje heeft het vormen op de
draaischijf als geen ander in z 'n vingers.

Bronnen: J. de Kleyn, Volksaardewerk in Nederland (Zeist 1965)
A.Sterk, St. Maarten Porcelein ('s Hertogenbosch 1988)
Mevr. Van Moorsel, Doesburg
Mevr. Van Moorsel-Stender, Nijmegen
Mevr. Mutsaers, Rhenen
Mevr. Nanninga, Rhenen
Dhr. T.v.Spanje, Veenendaal
Museum Het Rondeel, Rhenen
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