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Pas op haar 29ste leerde Carola Zee 
de geheimen van keramiek kennen. En 
dat waren er nogal wat. Even een leuk 
kommetje pottenbakken bestaat niet. 
Daarvoor zijn de keramiek-processen 
te ingewikkeld en te onvoorspelbaar. 
Na zes jaar doorzetten en hard werken 
kan ze op haar 35ste zeggen: “Ik heb 
van mijn passie mijn beroep gemaakt 
en dat voelt rijk.”

<   Onder de kom liggen gezeefdruk-

te pigmenttransfers. Hiermee kun  

je makkelijk een patroon op biscuit-

vormen overbrengen. 

1   “Bij het maken van de lamp Reliëf-

Shade heb ik geëxperimenteerd met 

verschillende dieptes in de klei. Ik 

wilde een optimaal licht-donker effect 

krijgen. Hoe meer dieptes in het reliëf, 

hoe mooier het effect als het licht 

erdoorheen schijnt.” 

2   Handgedraaide kopjes. 

3   “Deze water- of wijnkannen, 

Unique pitchers, horen bij de Unique 

cups. De kopjes kun je handig in de 

hals stapelen.”

1 2

3

“Handwerk
allermooist”is het
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Op mijn 29ste …
“Als ik dagen achter elkaar 
bezig ben met grondstoffen om 
de perfecte glazuur te maken, 
dan denk ik weleens: opa, nou 
doen we toch nog hetzelfde 
werk. Dan voel ik me net de 
drogist die opa was, maar niet 
wilde zijn. Als vrijgevochten 
jongeman ging hij naar de 
kunstacademie, maar kon daar-
mee geen droog brood verdie-
nen. Hij is toen medicijnen en 
zalfjes gaan brouwen in plaats 
van tekenen en schilderen. Het 
is een voorrecht dat ik in deze 
tijd wel kan kiezen voor mijn 
passie, ook al kwam dat wat 
laat. Ik was bijna 30, een soort 
magische leeftijd, omdat ik er 
altijd vanuit ging dat ik dan 
helemaal zou doen wat ik zelf 
wilde. Maar dat was niet zo. Na 
de kunstacademie heb ik bij 
verschillende grafische bureaus 
gewerkt en daar zat ik op mijn 
bijna-dertigste nog. Best leuk 
werk, maar niet wat ik wilde, 
terwijl ik niet eens een hypo-
theek had die mijn passie in 
de weg zat. Kom op, nu moest 
ik het doen! En daar begon ik, 
helemaal vanaf nul, met een 
cursus keramiek. Ik was meteen 
verkocht. Mijn passie is inmid-
dels mijn beroep. Wát een 
rijkdom, om elke dag bezig te 
zijn met een ambacht, met echt 
handwerk. Dat is veel belang-
rijker dan geld verdienen. Een 
groot huis of een dure vakantie 
interesseren me niet, ik stop al 
mijn geld in mijn keramiek.”

Op mijn 30ste …
“In het begin spookte het 
steeds door mijn hoofd: wat 
ben ik aan het doen, voor wie > 

1   “Hier probeer ik de kleur 

uit op een stukje mislukte bis-

cuitvorm. keramiek maken 

werkt volgens trial and error; 

steeds maar weer moet je iets 

uitproberen en accepteren dat 

er ook veel kan misgaan.”

2   “Soms ligt de tafel vol met 

proefjes van geverfde stukjes 

klei, net een snoepwinkel.”

3   Betere reclame is er niet: 

carola maakte haar eerste  

visitekaartjes van keramiek.

>   “De eerste mal en een deel 

van de Plum blossom-schaal. Ik 

wilde een heel grote schaal 

maken, maar dat ging niet. er 

ontstonden te veel barstjes in 

de vorm. nu heeft de Plum 

blossom een heel beschaafde 

maat.”
1

2 3

“Bezig zijn met  
de weg ernaartoe”

keramiek gaat over  
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4

doe ik dit en wie zit er op mijn 
werk te wachten? Tot ik opeens 
bedacht: hé, ik doe het voor 
mezelf! Ik ging werk maken 
dat ik zelf in mijn huiskamer 
zou willen, helemaal volgens 
mijn persoonlijke smaak. 
Langzamerhand ontstond er 
zoiets als de ‘Carola-stijl’. Als 
mensen nu zeggen: ‘Je kunt 
zien dat het jouw werk is’, dan 
is dat een groot cadeau.”
De stijl van Carola bestaat uit 
zachte vormen met grafische 
patronen. Soms herken je in 
zo’n patroon een traditioneel 
dessin, zoals een Chinese bloe-
semtak. De kleuren zijn altijd 
ingetogen, naturel, met af en 
toe een zachte pastel. De scha-
len en vazen zijn daardoor geen 
haantjes-de-voorste en toch zijn 
het juweeltjes. Ze geven zich 
prijs in een streep zonlicht door 
het raam. 
Dan zie je hoe kunstig het reliëf 
is en hoe fijntjes het bloemen-
patroon. Het zijn voorwerpen 
die de schilder Vermeer in de 
handen van zijn Melkmeisje had 
kunnen drukken. 

Op mijn 33ste …
Na een paar jaar alleen in haar 
atelier te hebben gewerkt, 
kreeg Carola een gouden 
tip: ze moest naar China, 
hét keramiek-walhalla. Het 
ambacht lag daar voor het 
oprapen. Daar zou ze de beste 
draaiers, afdraaiers, porselein-
schilders en ovenstokers vin-
den. “Na mijn eerste reis naar 
Jingdezhen, bleef ik er steeds 
langer. Eerst zeven weken, 
toen negen, twaalf … En het  
is waar: daar wonen de vak-
mensen met ieder hun > 

1   aan een witgeverfde tak 

hangen de blaadjes van de Lily 

blossom.

2   carola in haar atelier in 

rhoon, een dorpje vlak bij 

rotterdam. “Ik ben rhoon  

op mijn 17e ontvlucht, maar  

ik zie nu weer hoe mooi het 

eigenlijk is.”

3   “aan de werktafel in mijn 

atelier zit ik dagen te schilderen. 

aan de boomstam hangen 

stoppertjes. Die worden in 

china gebruikt bij het glazuren. 

je kunt er heel precies een 

schaal mee oppakken en in het 

glazuur dompelen zonder dat 

de glazuur over de randen 

loopt.”

“Deze kommetjes heten Unique cups, 

omdat er niet één hetzelfde is. Ze zijn 

helemaal egaal van kleur. Dat komt 

omdat ik kleurstof door de vloeibare 

klei meng, zodat de kleur helemaal 

door de klei wordt opgenomen. Het 

resultaat is gekleurde klei.”

1 2

3

       “Mijn kleuren 
en naturel”

zijn altijd ingetogen
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Voor informatie:  
www.carolazee.nl 

eigen specialiteit. Ik leer van 
hen, zij leren van mij. Ik heb 
er inmiddels een atelier en een 
assistent. Als ik er ben, werk ik  
elke dag van negen uur ’s mor-
gens tot tien uur ’s avonds. 
Met twee eetpauzes en een uur 
badmintonnen met mijn assis-
tent. Niets aparts, dit werk-
ritme, zo werken alle Chinezen 
in Jingdezhen. Ik kom er zo 
veel moois tegen. Vriendelijke 
mensen, prachtig porselein, 
en beroepen die in Nederland 
al lang niet meer bestaan. Een 
oude man die de hele dag met 
een juk grote vazen op en neer 
sjouwt van de werkplaats naar 
de oven. Mensen die van de 
haartjes van een gevild konijn 
kwasten maken en van fiets-
spaken inkrasmesjes. Een man 
die de publieke oven bedient 
en nog met ‘meester’ wordt 
aangesproken. Het is een heel 
andere wereld waar ik een deel 
van het jaar mag zijn.”

Op mijn 35ste …
Eenmaal gedraaid, beschil-
derd en gebakken, arriveert 
Carola’s werk per boot in de 
haven van Rotterdam. Vlak bij 
het dorp waar ze is geboren, 
bij de vroegere drogisterij van 
haar opa. “Na al die weken 
hard werken in China, ga  
ik hier meteen weer aan de 
slag. Om nieuwe dingen te 
bedenken.” <

1   “Ik vond dit hoofdje, onder-

deel van een Maobeeldje,  

op een afvalhoop in china.  

Met een handvat eraan werd 

het een lepeltje, Mao op een 

stokje.”

2   “Ik draai nog steeds vaak 

met de hand, om in contact te 

blijven met de ambachtelijke 

manier van het maken van 

keramiek.”

3   Vaasjes met een traditione-

le chinese bloesemtekening. 

“niet in het originele blauw, 

maar in het zwart. traditioneel 

met een carola-twist.”

“Dit is de chinese dinner set, met 

het traditionele chinese servies als 

inspiratie, en dan vergroot naar 

europese maatstaven: theekopje 

wordt mok, rijstkom wordt soepkom 

en schaal wordt pastabord.”

1

2 3

“25 stuks van een
vind ik genoeg”

kom of een schaal
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