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‘Uit de klei getrokken’ is een intrigerend basaal kop en schotel servies. Lonny van Rijswijck, 

de ontwerpster gebruikte diverse soorten Nederlandse klei. Het bakproces maakten de 

verschillen in tint en textuur zichtbaar. Een gele vries-tint uit Limburg, Utrechts glanzend 

bruin, Brabo terra cotta. Die verschillen maken volgens de ontwerpster de “indrukwekkende 

maar ook onpretentieuze overeenkomsten tussen oorsprong en identiteit” zichtbaar.  

Als artistiek concept is het uitermate geslaagd. Op functionaliteit en vormgevingskwaliteiten 

valt daarentegen af te dingen. Kortom: het tot servies geworden idee roept flinke discussie 

op. Niet in het minst door het materiaal. Klei komt voort uit modder, dat hoewel behept met 

een slecht imago, misschien wel de moeder aller materialen is.  

Een cultuurhistorische duiding. 

 

Ooit waren we wat blij met modder. Onze Bataafse voorvaderen joegen Romeinse soldaten 

de  Peel in. Door hun zware wapenrusting zakten ze weg en vonden in onze 

moddermoerassen hun eeuwige jachtvelden.  

Terwijl in warmere streken modder juist gekoesterd wordt en het zelfs geneeskrachtige en 

mystieke krachten krijgt toegedicht mijden wij Nederlanders modder als mest.  

Voor In Items 1993/2 vroeg ik Benno Premsela, als designautoriteit naar mogelijke oorzaken 

voor de – toen nog - ondergeschoven situatie van Nederlandse ontwerpers.  

Premsela had de hoop al opgegeven. Hoe kon ons land “van verslepers van zand en 

modder” zich meten aan de toenmalige gidslanden Italië en Finland?   

Onnodig dédain want met hun professioneel gemodder verdienen Nederlandse baggeraars 

verdienen een flinke boterham.  

In Premsela’s boutade (boue is overigens Frans voor modder) echoot het gelijknamige 

gedicht dat onze landgenoot de P.A. de Génestet in november 1851 schreef. 

‘O land van mest en mist, van vuilen, kouden regen/ Doorsijperd stukske grond, vol killen 

dauw en damp/ Vol vuns, onpeilbaar slijk en ondoorwaadb’re wegen […] 

O saaie brij-moeras, o erf van overschoenen/ Van kikkers, baggerlui, schoenlappers, 

moddergôon […] Uw kliemerig klimaat maakt mij het bloed in de aderen/ Tot modder […] 

Blijkbaar verhoudt modder zich tot bloed als frigiditeit tot sanguinisch. 

In andere moerasdelta’s met overstromingen en modder klinkt een meer optimistisch geluid. 

Luister naar ‘A Missisippi Moan (Muddy Water)’,  waarin Bessie Smith zingt: ‘Muddy water 

'round my feet/ Muddy water in the street/ Just God don’t shelter/ Down on the delta/ Muddy 



water in my Shoes […] Been away a year today/ To wander and roam/ I don't care it's muddy 

there/ But see, it is my home […] My heart cries out for muddy water.’  

Merk op dat de opbeurende klaagzang in 1927, na de Great Missisippi Flood geschreven 

werd. Na de verwoesting brengt het modder vruchtbaarheid op het land.  

 

Modder bloeit waar koud en warm elkaar ontmoeten. Reizend door de Amerikaanse 

zuidweststaat New Mexico – toen adobe alleen nog maar alleen een lokaal bouwsel van in 

zon gedroogde leem betekende - bereikten we El Santuario de Chimayo, een modder-

heiligdom. In een Spaans koloniaal kerkje richtten Indianen een altaar op achter een klein, 

onpeilbaar gat; zoals Museum De Pont een gat van Anish Kapoor bezit. Met dit verschil: in 

Chimayo lag er Holy Mud in, geneeskrachtig als het water in Lourdes. Hoe dat zo kwam? In 

1810 ontwaarde een Nieuw-Mexicaanse frater oplichtende aarde op een heuvel.  

Hij ging graven en trof zowaar een crucifix aan dat hij onderbracht in een dorpje verderop, 

Santa Cruz. Maar tot drie keer toe verdween het daar om toch weer in zijn vertrouwde 

moddergat op te duiken. De boodschap was duidelijk. Het kruis moest daar blijven. Rondom 

verrees de kapel. De modder bleek hemels (ofschoon geen Hemelse Modder, een 

Nederlands chocomousse dessert) en geneeskrachtig. Aan de kerkmuren bewijzen 

achtergelaten krukken de helende werking van het slijk. Op een mirakel-site lees ik dat een 

meisje 15 tumoren in haar been genas nadat ze er Holy Mud en eigen speeksel opsmeerde. 

Ze is nu celliste in een Philharmonisch orkest. 

Het modderbad – peliod - is als bezinksel van de zee heilzaam is voor de huid vanwege 

een mengsel van organische, dierlijke en plantaardige resten en een hoog concentraat aan 

mineralen en zouten. In het mengsel bevinden zich ook biologische sulfiet-componenten en 

bitumineuze stoffen en hormonen van algen. Zwarte modder van de Dode Zee absorbeert 

zweet. Met zulke modderpakkingen als warmtevasthoudende dieptereiniger bestrijdt men 

met succes huidziekten als psoriasis, eczeem en acne. 

Los daarvan is het modderbad ook een ritueel. Eens per jaar storten Haïtiaanse vodou-

gelovigen zich massaal in een modderbron bij Limonade, op het Plaine du Nord. Voor 

naaktlopende Papua’s in Nieuw Guinea en de heilige Sadhu’s in India is licht opgedroogde 

korrelmodder hun tweede huid.  

En raakt het modderworstelen aan lustprincipes uit de vroege kindertijd? 

 

Dichter bij de vormgeving zijn de bogolans, kleiverfsels in Mali, waar men in leem 

imposante architectuur bouwt. Bij de onafhankelijkheidsviering in 1960 ontstond behoefte 

aan snel te maken feestkleding. De Malinezen herontdekten hiervoor de bogolan-techniek 

waarbij men met modder diep-zwarte patronen op de stoffen drukt. Hieruit ontstonden 



jaarlijkse competities welke regio de mooiste bogolan maakte. In de jaren zeventig gingen 

ook Malinese kunstenaars en modemakers serieus met bogolan in de weer. Naast 

diepzwart werden ook druksels met briljant wit gemaakt.  

Modeontwerper Chris Seydou presenteerde in Parijs in 1979 zijn wintercollectie met 

bogolan shawls en hoofddeksels in Keith Haring-achtige motieven. De Nigeriaanse 

modeontwerper Alphadi breidde het bogolan-spectrum verder uit met blauw, groen en zelfs 

roze. Bij de dood van Seydou in 1994 had bogolan voor Mali net zo’n nationale status 

bereikt als het batik voor Indonesië. 

 

Modder lijkt de katalysator van transformatie. In Vodou-rituelen maak je een pakèt met klei 

en aarde om gebeurtenissen te beïnvloeden. (Een vijand op een dwaalspoor zetten 

bijvoorbeeld). Eleggua is een uit leem geboetseerd ei-vormig kopje met schelpjes als ogen 

en een punt bovenop. De kwaadaardige Humpty Dumpty maakt deel uit van het Caribische 

pantheon der Santería en geldt als bewaker van (modderige) kruispunten en bemiddelaar 

tussen boven- en onderwereld.                                                                               

Ook in andere oude animistische verhalen komt een, evenwel inferieur, wezen voor dat uit 

modder werd geschapen. De joodse Kabbala kent de Golem; Hebreeuws voor een zielloze, 

ongevormde massa. In de 16e eeuw zette de Praagse Rabbi Juda Löw ben Betsabel een 

aantal Golem-verhalen op schrift. Zeer heilige mensen die dicht bij God kwamen verkregen 

de wijsheid en macht om leven te scheppen. Maar wat zij uit modder konden maken, bleef 

een schaduw van Diens Schepping. Hun modderfiguur Golem kon namelijk niet spreken. In 

latere literaire versies is het de Praagse rabbi Löw zelf die een Golem schept uit de modder 

aan de oevers van de Moldau. Het wezen zou arme mensen helpen, eigenlijk zoals de oer-

robot die de eveneens Tsjechische Karel Čapek bedacht. Dat liep natuurlijk slecht af. 

Vandaar de jiddische wijsheid "olem golem": de mens is de golem; de mens is een 

machine. Oftewel: de wereld is kwade plaats. In de laatste post-moderne, post-historische, 

post-religieuze incarnatie is Golem een kwaadaardig schildpad-figuurtje uit het Japanse 

Pokémon-spel. 

Terug naar de bron. Voor zijn installaties spoot de Frans-Chinese beeldend kunstenaar 

Chen Zhen (1955-2000) afvalvoorwerpen onder een laag modder. Anders dan Duchamp 

die in 1917 door het exposeren van een pissoir de kunst en het museum ontheiligde, deed 

Chen het omgekeerde. Door voorwerpen uit onze wegwerpmaatschappij met modder te 

bedekken, ontdeed hij ze van alle technologische glamour en decultureliseerde ze. De 

modder keert de lotsbestemming van de dingen en laat ze gepuurd terugkeren naar hun 



oorsprong, hun ziel en zaligheid. 

 

 

Suggesties afbeeldingen 

-Bogolan, Malinese verftechniek met klei, gebruikt door modeontwerper Chris Seydou 

-Chen Zhen, Purification Room, installatie met modder bedekte voorwerpen, expositie 

Palais de Tokyo, 2003. 

-Toerist bij Holy Mud, geneeskrachtig moddergat, Chimayo, New Mexico, 

-De Golem als personage in de eerste Duits expressionistische verfilming, 1920 door Carl 

Boese en Pauil Wegener. 

-Elegguan, lemen bemiddelaar, vodou uit de Santeria, Cuba. 

-Twee Sadhu´s, heilige yogi´s met modder bedekt. 

-Ritueel modderbad, vodou, Haiti. 

-Moddergat, Friesland 
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