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Heuveltje op, heuveltje af,

Zelfs alleen is allebei.

Heuveltje op, heuveltje af,

Van ah één, van ah twee en van ah drie,

Heuveltje op, heuveltje af,

Eeuwenlang al zijn we wij
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et vliegtuig vangt zijn duik aan naar Kigali, 
Rwanda, met een wijde bocht. Het is 
donker. Twee knipperende lichtjes op de 

vleugel krijgen langzaam het gezelschap van wat 
geflikker op de grond. Ik kijk, gefascineerd, een 
beetje moe, lange dag, niet geslapen, wat kriebels 
en spanning, nieuwsgierig naar een allereerste 
Afrikaans keramisch avontuur.  Al enkele maanden 
heb ik geprobeerd om me daar een klein beetje op 
voor te bereiden, maar kan me er met de beste wil 
van de wereld nog niet veel concreets bij  
voorstellen. Voor twee maanden lang een  
bleekscheet in het gebied van de Grote Meren.

15 JULI 2009.

H ailtje van Kobe, -mijn oudste zoon-, vanuit 
Portugal, waar hij toen woonde en werkte, 
om te vertellen dat hij op zoek was om 

in de zomervakantie een vrijwilligersprojectje te 
kunnen doen in Afrika. Schooltje helpen bouwen, 
of waterputten helpen boren. Ook daar al een mi-
crobe achtergebleven.   Op een of andere website 
van een NGO had hij echter een link gevonden 
die wellicht eerder geschikt was voor mij: ‘potten-
bakker gezocht met ervaring, voor begeleiding 
van een project in Rwanda ’. Randopmerking: 
‘papa, indien geen interesse, ken je dan misschien 
iemand anders die…’.  Lepe jongen, één zinnetje, 
en hij heeft me precies waar hij me hebben wil: één 
muisklik verder.
 
De klik die mijn pottenbakkersleven ten gronde 
verandert, een lang gekoesterde jongensdroom 

ineens weer op tafel legt, en daarnaast, - en daar 
ben ik me dan nog niet van bewust -, ook ons 
familiale leven af en toe wat andere wendingen 
geeft. Enkele seconden later snuffel ik rond op de 
website van de huidige Exchange VZW.

Er is behoorlijk wat stof voor tafelgesprek en 
gebabbel, wanneer mijn vrouw,- ik mag Eliane 
zeggen-,  ’s middags thuis komt eten. De reactie 
komt ongeveer hier op neer: ‘als jij denkt dat je dit 
héél graag zou doen, dan denk ik dat je info moet 
vragen…’ Ze kent de dromen… Nog die zelfde  
namiddag wordt een berichtje verstuurd, en gaat 
een balletje aan het rollen. De beruchte mail 
bewaar ik zorgvuldig  in mijn inbox,  als je op de 
link klikt kom je nog steeds op de website, maar de 
vacature is er niet meer. Jaja, ‘iemand anders’…!

M

“ Één zin en hij heeft 
 me precies waar  
 hij me hebben wil.”

BEGIN  
FEBRUARI 2009.
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e grote vogel is geland, 
aardig wat vertraging, druk 
gerommel met handbagage, 

aanschuiven in de smalle gangetjes 
tussen de zetels naar uitgangen en 
de trap naar buiten. Zwoel en 
zweten op de zwarte tarmac. 

Eén lange wandelende ketting van 
allemaal zwaar beladen mensen met 
massa’s pakken en zakken die je 
eigenlijk eerder verwacht in de 
buik van de jumbo dan in de 
bagagebakjes boven de hoofden. 
Véél controles, extra paperassen-
werk omwille van de Mexicaanse 
griep. Aanschuiven, er zijn maar een 
paar desks open. Vermoeid zweet 
zakt. Ik zwem in mijn sandalen. 

15  
JULI  
2009.

D Uiteindelijk belanden we aan de 
bagageband.  Twee grote valiezen, 
mijn rugzakje en een speciaal bui-
tenmaats pakket verder, raken we 
uiteindelijk buiten en ga ik op zoek 
naar een man met een kartonnen 
bordje. Exchange, Mr. Vanhaeren. 
Oef, gelukt.

k zie het beeld nog helder voor me. Mijn vader komt thuis 
met een kadootje. Een wereldbol, niet de allergrootste maat, 
gevangen in een koperen beugeltje, staat te blinken op 

de tafel. Daar hoeft wat uitleg bij. Wij, vier jonge jongetjes, 
krijgen het opdrachtje om België te zoeken. Daar hebben we 
wat hulp bij nodig, want het minuscule gele vlekje is op zich 
al veel te klein om er meer dan een letter B in te wurmen, en 
aardrijkskunde van de ganse aardbol behoorde in die jaren 
ook nog niet tot de eindtermen lager onderwijs. De tweede 
opdracht is wat eenvoudiger. Zoek Peru. Grabbelende  

handjes, draaien met die bol, beetje 
ongeduld. Uiteindelijk wordt een  
langwerpige rozerode vlek 
gevonden, groot genoeg om de 
volledige naam in te zetten, en gelegen 
naast een grote blauwe zee met de 
vreemde naam Pacific. 

Nu komt ook het verhaal op tafel: vake 
gaat een jaartje werken in het land 
waar vroeger de Inca’s woonden, om 
er de mensen te helpen en hen te leren 
lassen, net zoals hij nu ook doet op de 
technische school waar hij les geeft. Ze 
noemen hem daar trouwens ’Piet Las’, 
wat een beetje raar is omdat hij in het 
echt André heet.

ERGENS IN  
HET JAAR 1964.

I

“ Dan komt het verhaal  
 op tafel: Vake gaat een jaartje  
 werken in het land van de Inca’s”

16 17



RITJE VERVIERS, HEEN EN TERUG.

RITJE VERVIERS, HEEN EN TERUG.

RITJE VERVIERS, HEEN EN TERUG.

RITJE VERVIERS, HEEN EN TERUG.

RITJE VERVIERS, HEEN EN TERUG.

RITJE VERVIERS, HEEN EN TERUG

RITJE VERVIERS, HEEN EN TERUG

RITJE VERVIERS, HEEN EN TERUG.

RITJE VERVIERS, HEEN EN TERUG.

RITJE VERVIERS, HEEN EN TERUG

RITJE VERVIERS, HEEN EN TERUG
32 33



ndanks het feit dat ik aan 
opstaan om kwart voor vijf, 
holst van de nacht voor mij, 

normaal gezien een bloedhekel heb, 
stond ik rond halfnegen niettemin 
geparkeerd op een ongelooflijk 
prachtig stukje Belgenland. Het 
was onderweg een rotweer om in te 
rijden, de helft van het traject met de 
ruitenwissers op de snelste stand, 
terwijl een massa vrachtwagens een 
nog veel grotere massa water deden 
opspatten. 

Vóór me, de vallei van de Vesder, 
met op de achtergrond de heuvels 
van ‘het land van Herve’, 
nummer 189, een gerestaureerde 
oude hoeve in Ardense stijl,het 
enige huis in de buurt. Je zou van 
minder staan kwijlen. 

‘Kom maar ineens langs achter, de 
bel doet het niet altijd zo goed, de 
honden doen niets...’ Charles Bottin 
komt open maken, geflankeerd door 
twee mooie zwarte grote  

MEI  
2009.

O pluizenbollen, merk mij onbekend. 
Ze komen even snuffelen aan wat 
kleispatten op mijn broek en  
schoenen en concluderen al snel  
dat dit soort volk niet echt een  
bedreiging vormt. Welkom dus.

it is dan de kerel die vanaf zijn twintigste bijna  
tien jaar in Rwanda heeft gewerkt, in navolging van  
Michel Cardew , de schrijver van het overbekende 

‘Pioneer Pottery’,  en eerste leerling van Bernard Leach, de 
oprichter zeg maar van ‘Studio Pottery’. In een aanvangsfase 
met hulp van Michael O’ Brien, de opvolger van Cardew, die 
speciaal een drietal maanden uit Nigeria overkomt, en later, 
samenwerkend met een groep Rwandese pottenbakkers. Met 
wat hulp van een prof geologie en wat studenten van de  
universiteit, gaan ze wandelen, heuvel op en heuvel af, op 
zoek naar plaatselijke grondstoffen. Klei delven ze in de  

valleien in moerassig gebied, veld- 
spaten en kaolien worden uitgehakt in 
de heuvels in de buurt. De eerste  
stenen maken en primitief bakken in  
een veldoven, daarmee een  oven  
bouwen, meer stenen maken en  
bakken, in de oven nu, een potten- 
bakkerij opzetten. Uit het niets.  
Hoe backer to basic kan je gaan? 

Met hulp van de schrijnwerkers en het 
metaalatelier die horen bij het hospitaal 
vlakbij, maken Bottin en O’Brien een 
kogelmolen, naar model van Cardew, 
schopschijven, een gemetste  
citerneput voor de opslag van de klei, 
de eerste ateliers worden gebouwd.  
De pottenbakkers leren draaien, er 
worden glazuren aangemaakt met de 
plaatselijke grondstoffen en voor het 
allereerst maken ze in Rwanda hoog  
gebakken en geglazuurd steengoed. 
De Twa pottenbakkers zijn dol  
enthousiast, ook al dient er nog heel 
veel bijgestuurd te worden.

D
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MEI  
2009.

ij een paar koppen thee haalt hij een gans 
assortiment uit  een groot rek volgestouwd 
met keramiek: borden, tassen, bekers, 

kommen, theepotten, ovenschotels, gemaakt in 
Gatagara.  

Ik krijg een pak informatie mee, verslagen die hij 
maakte in Rwanda, plannen en werktekeningen 
van de ovens, rapporten van Michael O’Brien, een 
cursus geologie van de Universiteit van Rwanda, 
kortom een schatkist vol bruikbare lectuur.
Ik ben overdonderd, weet in drie uur tijd meer over 
het ganse project, over de verschillende culturen, 
gevoeligheden en tradities, veel meer dan wat ik 
in de vorige drie maanden ben te weten gekomen. 
Ik krijg nog een diavoorstelling met beelden uit de 
jaren zeventig, hij geeft commentaar en adviezen, 
tips, beantwoordt mijn vragenlijstje zoveel hij kan.

Tussen twee buien in bekijken we even zijn eigen 
oven, zelfde model als in Gatagara, alleen een 
stuk kleiner, en bespreken enkele facetten van de 
constructie en verbrandingsprocessen.
De tijd vliegt voorbij. Na nog wat thee, koekjes en 
gekeuvel stap ik op.

Op de terugrit nog steeds regen, aanschuiven 
op de ring in Brussel. Ondanks het weer, de vele 
kilometers, een dag waarvan er meer moesten zijn 
in een jaar. ‘s Avonds zit ik al te snuffelen in de 
getypte en soms slecht gekopieerde vellen papier 
en nota’s.

Eén derde van het leven van die man, op dat  
moment dan toch, staat samengevat op een  
vijftigtal bladzijden. Helder en bevattelijk. Een 
vademecum van eenvoud.

Ik heb geluk gehad vandaag. Rijke mensen  
ontmoet je niet elke dag.
Héle rijke slechts een enkele keer.

B
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 f het nu een testje was of niet, het is me achteraf nog 
steeds niet echt duidelijk, maar na een verwelkoming, 
het uitdelen en keuren van enkele meegebrachte  

cadeautjes, een korte rondleiding op de pottenbakkerij met 
hier en daar wat uitleg, stond er op het terrein een wat  
gammele pick-up te wachten om in de vallei klei op te halen. 
Of ik zin had om mee te gaan? 

Ik wou contact met de ‘moedermaterie’, ik héb contact gehad 
vandaag. Veel. Iedereen in de laadbak, en al hotsend en 
langs putten en greppels laverend, naar beneden, naar  
‘le marais’ waar langs de kant van de weg enkele hopen  
klei verborgen liggen onder een pak hooi en stro. 

Nog een stukje lager ligt het ‘wingebied’, de laaggelegen 
percelen in de vallei. Eerst moet een laag grond verwijderd 
worden van een 30-tal centimeter, met plantaardig afval, 
houtskool (door het afbranden van organisch materiaal als 
bemestingstechniek),  en teelaarde. Daaronder ligt een laag 
van een goeie 40 cm zwartere klei die gebruikt wordt voor 
stenen en dakpannen, een beetje minderwaardig door teveel 
organisch materiaal. 

Het grijze ‘goud’, een  hoogwaardige steengoed kleilaag, zo 
een  30 cm dik, is het spul dat we willen, daaronder ligt een 
zandlaag. Dat ‘grijze goud’ mag vandaag dus uit de wegberm 
worden gehaald zoals het er in grote, op olifanten drollen 
lijkende hompen is opgestapeld.

O

HALF JULI 2009, DAG 1.

“ Ik wou contact met  
 de ‘moedermaterie’,  
 ik héb contact  
 gehad vandaag.”

Krachtbal gooien met kleibollen. Af en toe trap ik eens op 
mijn adem, dat vinden ze leuk, die magere, taaie, pezige 
mannetjes. Ik laat me niet verleiden tot ‘krachtpatserij’, ik wil 
nog de ganse dag meegaan en wil geen toertje missen. Veel 
te leuk en van alles te zien. Het worden uiteindelijk 4 ritten. 
En wat elke keer is opgeladen moet achteraf ook uitgeladen 
en gestapeld tegen een zijmuur van het ovengebouw…De 
kleibollen verdwijnen morgen of overmorgen in een tweetal 
ondergrondse citernes, om nog wat organisch materiaal  
verder te laten ‘weg teren’ Citerne drie is nog volledig gevuld 
met klei die nu kan gebruikt worden.

De geur van de grond is overal snuifbaar, zowel in de wolken 
poederstof dat hoog opwaait op het aardeweggetje, kurk-
droog nu in het droog seizoen, als in de bollen ibumba: klei. 
M’n eerste woordje Rwandees voor very beginners.
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ussen het moment waarop klei hier  
opgedolven wordt in ‘le marais’ en ze 
uiteindelijk klaar gekneed op de draaitafel 

terecht komt, ligt nog wel wat intensieve handen-
arbeid. Het kleimengsel dat op de schijf terecht-
komt om te draaien is een recept dat bestaat uit 
klei, kaolien, en zand. Een beetje afhankelijk van 
wat vervaardigd dient te worden zijn er een paar 
verschillende recepturen. 
Klinkt eenvoudig; afwegen, mengen, klaar? Had je 
gedacht. Kaolien? Moet eerst worden gezuiverd, 
mijn beste. Zand? Moet worden gezeefd. 

De kaolien wordt uitgehakt in de heuvels en is 
in hoofdzaak een mengsel van kaolien, mica en 
kwarts. In een mengbak wordt een kruiwagen of 
twee van het spul gestort, water erin, goed  
mengen met schop of hak tot een dikke soep. 
Naast de mengbak ligt een ‘ontwateringsplateau’, 
wat bestaat uit een stapeling van muurtjes,  
waarop bovenaan twee lagen stenen zijn  
geplaatst, zodat je een soort platform verkrijgt. 
Tussen de lagen stenen ligt een laag zand die 
een groot deel van het vocht zal absorberen.  
Te veel aan water kan later wegsijpelen tussen  
de muurtjes, die ook voor verluchting zorgen. 

Op de rand van het plateau staat een muurtje 
gemetst met een overloop, zodat je eigenlijk een 
soort bak hebt die niet helemaal waterdicht is.
De dikke soep wordt met emmers uit de mengbak 
geschept en door een fijne zeef gewreven. De 
fijnere kaoliendeeltjes passeren de zeef, steentjes, 

mica, plantaardig afval, grof zand enz, die in de 
zeef achterblijven worden verwijderd. Kruiwagen 
na kruiwagen wordt aangevoerd en op die manier 
gezuiverd. Wanneer de bak is gevuld met gezeefd 
kaolienslib en water houdt men het gedoe voor  
bekeken. De kaoliendeeltjes zakken naar de  
bodem, na een dag of twee wordt het oppervlakte- 
water via de overloop verwijderd, een deel sijpelt 
weg via het plateau, de zon doet de rest van het 
werk. Langzamerhand zie je prachtige ‘craquelé-
patronen’ verschijnen. Wat overblijft kan gebruikt 
worden om bij de klei te mengen. Wat ‘rozig crème 
kleurig’, electromagneten om de ijzeroxide er uit te 
halen, zal je hier niet vinden. 

Samen met een hoeveelheid gezeefd zand gaat 
een deel kaolien in een mengbak, waarbij ook 
het deel klei verdwijnt dat eerst nog goed wordt 
geslagen en geklopt om onzuiverheden te  
verkleinen, de klei soepel te maken, zodat ze  
zich wat makkelijker laat vermengen. 

In de mengbak wordt alles met de voeten gekneed, 
vermengd, tot een zo gelijkmatig mogelijke brij. 
Enige ambiance is niet uit de lucht. Na een dagje of 
twee rusten (de klei dan toch), wordt de modderige 
substantie-die ondertussen al een klein beetje is 
ingedikt- in slijkerige bollen gekneed die een tijdje 
in de zon te dampen worden gelegd. Vooral de 
buitenzijde wordt snel harder, de bollen gaan weer 
naar binnen, worden in schijven en moten gehakt, 
nog eens goed geklopt en vermengd, zodat een 
homogene massa verkregen wordt.

T

42 43



In dikke worsten van zo een kilootje of tien wordt ze 
bewaard tussen vochtige doeken, en wanneer er een 
beetje tijd over is tussen twee andere activiteiten door, 
zit iedereen op een krukje in de schaduw ‘klei te pluk-
ken’. De dikke worst wordt buitengezet, in stukken  
gesneden en handmatig nog eens gecontroleerd, vooral 
op stukjes houtskool, terwijl ze ondertussen nog eens 
extra wordt gekneed. De houtskoolbrokjes komen vaak 
in de kleilaag terecht na het afbranden van de terreinen 
en het opnieuw diep bewerken van het land. Ze kunnen 
zorgen voor ‘gaten’ in de gebakken klei, bij het wegbran-
den in de oven.

De geknede klei komt uiteindelijk op een grote hoop, 
goed bedekt met plastiek, waarvan de draaiers hun 
hoopje klei gaan afsnijden, nog eens doorwalken en 
kunnen draaien. Tien van de vijftien mensen zijn hier zo 
goed als alle dagen bezig, alleen al om de grondstoffen 
klaar te maken voor de verschillende activiteiten…

HALF JULI 2009,  
EINDE VAN DAG 1.

k ben uitgeteld. Steendood. Douche genomen, 
om vuil, stof en moeite wat weg te spoelen. Dat 
laatste ging niet zo makkelijk als de eerste twee. 

Ik lig een beetje bij te komen, het is nog een half 
uurtje voor het avondeten, en ik vraag me eventjes 
af hoe ik dat hier fysisch ga volhouden als het elke 
dag ‘van dattum’ is. Ik had me voorgenomen om in 
elk geval de volledige productieprocessen mee te 
volgen, zowel om mezelf een beetje te integreren 
en goed te bekijken waar we eventueel wat kleine 
dingen kunnen verbeteren of aanpassen. Ik hoop 
te mogen veronderstellen dat vandaag toch wel 
een van de zwaardere activiteiten zal zijn ge-
weest… Dan toch een testje? 

We zien het wel, Jean Bosco, le directeur, wilde 
morgenvroeg alvast eens samen zitten om een 
paar dingen te bespreken. En een paar eigen 
vragen, die heb ik zelf ook al op een lijstje staan. 
Slapen zal vannacht geen probleem zijn, durf ik  
te veronderstellen.

I
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Ik zou willen dat doorheen dit boek ook een beeld doorschemert  
dat een aantal beslissingen die je neemt, vaak gewoon een  

verderzetting, of een gevolg zijn van dingen die op je eigen pad  
zijn gekomen. Doorheen je jeugd, je opvoeding, en de vorming van 

een ‘wereldbeeld’ dat je voor jezelf opbouwt. 

Je wordt wie je bent omwille van de dingen die je krijgt en geeft,  
en die misschien wel net op die momenten kwamen dat je er ten 
volle voor open stond. Misschien bepaalt ook dat voor een stuk  

‘het zogenaamde lot’ of de ‘toevalligheden’ die onze paden kruisen?

Dirk Vanhaeren




