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Het mysterie van de abstracte vorm

Keramiekmuseum Princessehof presenteert onder de noemer Levenswerk een aantal solopresentaties van moderne Nederlandse 

keramisten. Binnenkort toont het museum een overzicht van het werk van Wim Borst: abstract-geometrische vormen met een 

diepere gelaagdheid.
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stOok al groeide hij op in de bekende plateelstad Gouda  
– ‘We namen altijd de scherven van de PZH mee om  

ermee over het water te keilen...’ – en volgde hij tijdens zijn 
diensttijd al draailessen bij Ru de Boer, toch stapte Wim Borst 
(Gouda, 1946) pas op eenendertigjarige leeftijd over op het 
vak van keramist. Wat als hobby begon, ontwikkelde zich tot 
een vak vol passie. ‘Bij mij rijpte langzamerhand het idee een 
kleine productie van draaiwerk als inkomstenbron te hebben 
en ‘later’ vrij werk erbij te doen. Dat bleek in de praktijk an
ders te werken: het is erg lastig om van productie te leven. Ik 
wilde ook niet afhankelijk zijn van de BKR. Daarom ging ik 
lesgeven bij de Volksuniversiteit. Daarmee had ik een basis
inkomen én was er ruimte voor het maken van vrij werk.’ Al 
vrij snel was er erkenning. Zo organiseerde het Princessehof 
in 1992/’93 een overzichtstentoonstelling van zijn werk, het
zelfde museum waar Wim Borst binnenkort weer een solo
tentoonstelling heeft. 

Stille, strakke vormen
Met zijn werk roeit Wim Borst in tegen de richting waarin de 
Nederlandse keramiek zich beweegt: zijn ‘stille’, strakke vor
men zijn buitenbeentjes in een tijdperk waarin alles groot, 
kleurig, druk en zelfs overdonderend lijkt te moeten zijn, en 
ook figuratief werk meer ‘in’ is. Vanaf het begin heeft hij ab
stractgeometrisch werk gemaakt. Studies rond geometrische 
vormen waarbij de rechthoek centraal staat. ‘De rechthoek is 
altijd een vorm geweest die ik heel bijzonder heb gevonden. 
Dat heeft misschien te maken met mijn gevoel voor perfectie. 
Met deze vorm zou ik mijn hele leven toe kunnen. Onderzoe
ken wat je ermee kunt doen, versnijden, enzovoort.’

Hoewel zijn werk een sterke verwantschap bezit met archi
tectonische vormen, zijn het geen maquettes bedoeld voor 
uitvergroting. Ze hebben een handzaam formaat, een inti
miteit die extra aantrekkelijk is door de ruwe uitstraling  
van het oppervlak dat bij aanraking glad en aaibaar blijkt. 
‘Vormen zijn niet zomaar te vergroten, dan veranderen de 
verhoudingen. Mijn werk functioneert ook het beste op tafel
hoogte. Misschien heeft dat met het ontwerpproces te maken.’ 

Variaties op een thema
Zijn werk is gebaseerd op een systematische aanpak, geïn
spireerd door gelijkaardige kunstenaars als Ad Dekkers en 
Jan Schoonhoven. Hij werkt in series waarin hij een bepaald 
thema onderzoekt rond vorm, lijn, binnenruimte, kleur, en
zovoort. Zoals het effect van een lijnenpatroon voor de bele
ving van de totale vorm, van de binnenruimte. Zijn Leitmotiv 
is Delingen/Verbindingen: delen worden (visueel of werkelijk) 

gesplitst en weer verbonden tot één geheel. Wim Borst trekt 
zelf de vergelijking met zijn eigen karakter: ‘Ik ben iemand 
die dingen wil verbinden met elkaar, ook wat betreft men
sen. Ik ben geen individualist tussen buren en vrienden.’

Elk object in een serie is een logisch vervolg op het vorige. 
‘Het voordeel van een serie is dat ik dan een overzicht heb 
hoe iets zich ontwikkelt. En ik kan achteraf zien of de opzet 
geslaagd is.’ Als een object niets wordt of kapot gaat, dan 
maakt hij het niet opnieuw: ‘Dan is de spanning eraf. En elk 
werk is sowieso een unicum.’ Hij legt tijdens het werkproces 
verschillende stadia met de camera vast; mogelijk is een tus
senstadium later te gebruiken als uitgangspunt voor een 
nieuwe serie. Soms pakt hij na lange tijd weer een serie op, 
omdat hij het gevoel heeft dat deze nog niet ‘klaar’ is. ‘Als er 
een tentoonstelling komt, moet je ook rekening houden met 
de plaats van het object in de tentoonstelling en met de be
zoeker. Daar wil ik eigenlijk helemaal niet mee bezig zijn. 
Dat leidt mijn aandacht af. Af en toe moet ik dan tijdelijk 
een serie afbreken.’

Structuur en chaos
Opvallend aan zijn werk is de grote precisie en zorg waarmee 
het is gemaakt. Maar... ‘het werk is nooit perfect, anders zou 
het levenloos zijn. Bij werk van Ad Dekkers zie je een lijn bui
ten het kader van een sculptuur doorlopen en bij Mondriaan 
bijvoorbeeld soms juist net even voor het eind van het schil
dersdoek ophouden. Dat geeft spanning aan het werk.’

Structuur en systematiek zijn kernwoorden in zijn aanpak. 
‘Keramiek is een heel technisch vak. Van elke handeling 
moet je van tevoren bedenken wat dat tot gevolg heeft. Als je 
dertig, vijfendertig uur bezig bent met iets, dan moet je wel 
weten dat het datgene wordt dat je voor ogen staat. Ik wil 
naar een bepaald eindproduct. Daarvoor heb ik chaos nodig. 
Maar het is de structuur die er vorm aan geeft.’ 

Zijn gestructureerde aanpak heeft ook een andere reden: ‘Ik 
ben nogal een chaoot. Als ik aan het werk wil gaan, dan pro
beer ik zoveel mogelijk te structureren. Als een houvast om 
niet het spoor kwijt te raken. Daarom leg ik alles vast: het 
materiaal dat ik gebruik, de maten, de tijd dat ik eraan werk, 
alles. En elk stuk is genummerd. Ik bewaar ook alles. Maar 
het streven naar perfectie staat soms ook heel erg in de weg.’

Onderliggende emoties
Wie denkt dat zijn systematische werkwijze slechts koel bere
kende objecten voorbrengt, vergist zich. ‘Er zit een heel groot 
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Technische details

Koffie?
Wim Borst bouwt zijn werk op met platen, gemaakt van een mengsel 
van steengoedklei K129, een hele fijne, witte chamotteklei, (extra) 
molochiet en vlasvezel. Dit is een makkelijk te verwerken kleimassa 
die Wim Borst samen met het .ekwc heeft ontwikkeld. Hij voegt er 
stains bij voor de kleur en koffiebonen voor het verkrijgen van een 
open structuur. Tijdens een werkperiode in het .ekwc heeft hij allerlei 
materialen uitgeprobeerd om deze open structuur te bewerkstelligen, 
zoals zaagsel, peulvruchten, rijst en kruiden. Koffiebonen – met een 
rolstok gebroken – voldeden het beste: daarmee kan hij bij het snijden 
van de platen een rechte lijn aanhouden. De bonen leveren bovendien 
onregelmatige gaten op nadat ze tijdens de biscuitstook zijn verbrand, 
precies het effect dat Wim Borst beoogt.

Wim Borst laat de koffiebonen twee dagen in water weken voor hij ze 
bij de klei voegt. Op deze wijze wordt er geen water aan de klei zelf 
onttrokken als de bonen erbij komen. Daarna laat hij het kleimengsel 
minstens twee weken rusten. Vier tot zeven dagen van tevoren maakt 
hij de tien tot twaalf millimeter dikke platen klaar, en draait ze enkele 
malen per dag om voor een evenwichtige droging. De klei moet aan 
beide zijden even vochtig zijn om ongelijkmatige krimp (het bol of 
hol trekken) te voorkomen.

Na de schetsfase bepaalt Wim Borst zijn aanpak. Maar tegenwoordig 
ligt niet meer alles van tevoren vast: ‘Bij het eerste object zie je altijd 
allerlei dingen gebeuren, bijvoorbeeld als je het omdraait. Daar kun 
je iets mee doen. Dus verandert er altijd iets tijdens de serie.’ (foto 1)
 
Zonodig maakt hij tijdens het opbouwen gebruik van een drukmal, 
zelfgemaakt van gips, hout of pvc. In dat geval bouwt hij in meerdere 
lagen op, waarbij de binnenste laag vaak wit blijft, zodat deze een 
afwijkend glazuur kan krijgen (glans/mat, zwart/wit). Ook zonder  
gebruik van een drukmal, legt hij wel zachte kleiplaten in een vorm 
om ze alvast in een bepaald model aan te laten stijven. Daarna ver-
snijdt en monteert hij de platen met slib aan elkaar.

Veel aandacht is er voor de fijnafwerking in het leerharde stadium. 
Zonodig wordt klei aangevuld. Het droogproces is langdurig en even 
gecontroleerd. Na de biscuitstook op 960 tot 980 ˚C wordt het object 
urenlang nat geschuurd met diamondpads (van grof tot fijn). Bij een 
hogere biscuitstook wordt het materiaal zo hard, dat het schuren 
moeilijker en langduriger wordt; bij een lagere temperatuur wordt 
het oppervlak door het schuren juist te ruw. Na schoonspuiten en 
drogen glazuurt Wim Borst delen van het object met kwast of spuit en 
vindt de gladbrand plaats op 1260 ˚C. Momenteel experimenteert hij 
met meerdere laagjes glazuur en meerdere gladbranden. Daardoor 
ontstaat een nauwelijks zichtbaar reliëf dat een licht kleurverschil 
geeft. (foto 2)

stuk emotie in mijn werk, zeker in mijn huidige werk. Dat zit 
in de onderliggende laag. Peter van Kersten schreef in een ar
tikel over mijn werk dat iets rätselhaft moet blijven. Er moet 
iets overblijven voor de kijker om te beschouwen. Terugkijkend 
zie ik dat in heel veel werk iets verrassends zit. Het mysterie. 
De gelaagdheid. Voor mij is de emotie die erin zit, de verwon
dering. Dat het klopt. (Of juist niet.) Dat wat ik niet in woor
den kan zeggen, zet ik in beeldtaal in elkaar. Dát verwondert 
me dan. Dat dát lukt!’

Met zijn abstracte, formele vormentaal probeert Wim Borst 
de chaos te beteugelen, en ondertussen – terwijl hij er niet 
opzettelijk naar op zoek is – sluipt ongemerkt het mysterie  
er in. Daar zijn deels de tegenstellingen in het werk debet 
aan: het ruwe oppervlak dat toch glad en aaibaar aanvoelt  
en dat amorf afsteekt tegen de strakke vormgeving; de juxta
positie van binnen en buitenruimte; de combinatie van 
rechthoekige en ronde, cilindrische en ovalen vormen; dat 
alles versterkt door – sober, welhaast meditatief – kleur
gebruik en lijnzetting. Maar ook de perfecte compositie,  
constructie en afwerking, én de metafysische relaties tussen 
de verschillende onderdelen. Al deze elementen wekken de 
nieuwsgierigheid op van het oog, appelleren zowel aan het 
verstand als aan het gevoel. Abstracte vormen hebben een 
diepere gelaagdheid. Dat is het mysterie. Ga je er als kunste
naar naar op zoek, dan zul je het niet vinden. Probeer je het 
vorm te geven, dan zal dat je niet lukken. Laat je het los, dan 
kan het er zo maar zijn.

Yna van der Meulen

Van 20 mei tot en met 12 oktober heeft in het kader van de serie  
Levenswerk een overzichtstentoonstelling plaats van het werk van 
Wim Borst bij het Keramiekmuseum Princessehof, Grote Kerkstraat 11, 
8911 DZ Leeuwarden, (058) 294 89 58, www.princessehof.nl.  
Open van dinsdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur.

Het werk van Wim Borst is in stock bij galerie Terra Delft, Nieuw-
straat 7, 2611 HK Delft, (015) 214 70 72, www.terra-delft.nl en bij 
galerie Eewal, Czaar Peterstraat 153 hs, 1018 PH Amsterdam,  
(06) 536 149 54, www.galerie-eewal.nl. Mede naar aanleiding van 
de aan Wim Borst toegekende Jannie Sipkes-prijs 2007, zal er in 
november een publicatie over zijn werk worden uitgegeven.  
Meer informatie kunt u ook krijgen via Wim Borst, Jan Bontelaan 6, 
2015 EH Haarlem, (023) 524 87 97, info@wimborst-ceramics.nl, 
www.wimborst-ceramics.nl.
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De eerste series bestaan uit eenvoudige, vaak  
kubusachtige vormen, waarop een lijnenpatroon  
is aangebracht. Daarna komen er objecten die zijn 
doorgesneden en opnieuw – op een andere wijze – 
met elkaar zijn verbonden. Zo ontstaat een optisch 
lijnenspel. 

In de periode 1986–1998 combineert Wim Borst 
keramiek met plexiglas. Hij gebruikt dit materiaal 
als scheidingslaag tussen de keramische delen; 
tegelijkertijd nemen deze platen de rol van lijnzet-
ting over. Een belangrijke inspiratiebron hierbij is 
de architectuur. Van 1986 tot 1990 zijn de objec-
ten bovendien zwart, wat het architectonische  
karakter ervan benadrukt. 

Na een bezoek aan Parijs komt er voorzichtig weer 
kleur in zijn werk: grijze tinten, en later ook blauw 
en turkoois. Ook de binnenruimte krijgt meer aan-
dacht, geïnspireerd door het uitzicht vanaf de  
Eiffeltoren op de Parijse huizenblokken en hun 
binnenplaatsen.

In de periode 1993–1995 is er duidelijk invloed 
van de Griekse architectuur en mystiek. Ook de 
Reliekhouders (1996–1999) hebben deze mystieke 
inslag. Deze met grote zorg samengestelde bouw-
werken herbergen symbolen van onderwerpen waar 
Wim Borst een diep respect voor heeft, zoals de 
bloembol als metafoor voor mensen die hun werk 
vanuit hun hart doen. Het zijn de meest ‘ingewik-
kelde’ objecten in zijn carrière. 

De werkperiode van drie maanden in het Europees 
Keramisch Werkcentrum in 1998 maakt de weg 
vrij voor meer experiment, meer vrijheid. Er ontstaan 
cilindrische en andere ronde vormen. Herhaling is 
daarbij een belangrijk element. De textuur krijgt 
nu ook meer aandacht: het oppervlak krijgt een 
steenachtig uiterlijk. 

Anno 2008 bestaat zijn werk nog steeds uit meer-
dere delen. De rechthoek is gebleven, al dan niet 
in combinatie met de cilinder of een andere ronde 
vorm. Grijstinten hebben de overhand. Opvallend is 
vooral de typische, ruwe textuur die doet denken 
aan graniet of vulkanisch gesteente. Maar altijd 
zijn kleur en textuur ondersteunend aan de vorm; 
nooit vormen ze een decoratieve toevoeging.

Foto’S: WIM BoRSt   

Evolutie
Artistieke ontwikkeling

Al het werk van Wim Borst is abstract-geometrisch van karakter. Hij werkt in series 

waarin hij een bepaald thema onderzoekt. Een serie kent een evolutionair verloop: 

elk object volgt uit het voorgaande. Een serie kan na jaren weer opgepakt worden.
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