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Jaarverslag 
2017 
Crafts Council Nederland 

(CCNL, 2013) is het overkoepelend platform voor 
het creatieve ambacht. Het is de plek waar kennis 
overgedragen en geactualiseerd wordt, daar 
waar design, kunst, mode, erfgoed en vakman-
schap samenkomen. Crafts Council Nederland 
werkt nauw samen met makers en organisaties 
uit het craftsdomein. Als onderzoeker. Als initiatief-
nemer. Als gids. Als conceptontwikkelaar. 
Als aanjager. Als verbinder. 

Het belang van het creatieve ambacht voor 
design en innovatie wordt wereldwijd steeds meer 
onderkend. Grenzen tussen disciplines vervagen, 
technieken worden anders toegepast en zijn vaak 
niet meer verbonden aan oorspronkelijke beroe-
pen en alledaagse gebruiksproducten. De huidige 
beroepspraktijk is dan ook steeds vaker gericht 
op kennisontwikkeling en onderzoek. Daarmee 
ligt de focus niet alleen op het eindproduct, maar 
juist ook op het proces zelf. Tijdens het maakpro-
ces wordt onderzocht en worden ontdekkingen 
gedaan, om antwoorden te vinden op actuele 
thema’s als duurzaamheid, de gesloten kringloop, 
hergebruik van materialen. 

Handvaardig-zijn is een essentiële menselijke 
eigenschap. Wij zijn als mens geëvolueerd door 
een denken dat primair is ontstaan door het 
maken. Vanaf het eerste gereedschap zoals de 
steenbijl tot en met producten als gevlochten 
manden en gebruiksvoorwerpen van hout en ijzer. 
Eeuwenlang zijn ambachtelijke technieken en toe-
passingen ontwikkeld in gemeenschappen en zijn 
deze doorgegeven van generatie op generatie. 
Aan deze natuurlijke overdracht van kennis en 
vaardigheden lijkt een einde gekomen.

Om de crafts futureproof te maken, brengt Crafts 
Council Nederland vakmensen, designers, musea 
(met erfgoedcollecties), bedrijfsleven, onderwijs 
en overheid samen. Ieder op zich vormt een 
onmisbare schakel in het craftsdomein en in de 
innovatieketen. In 2017 heeft Crafts Council 
Nederland opnieuw veel activiteiten ontwikkeld 
om samenwerking mogelijk te maken. In gezamen-
lijkheid bouwen we immers aan een duurzame 
infrastructuur voor de crafts. 

Het team van Crafts Council Nederland: Marion 
Poortvliet, Willemien Ippel en Amanda Pinatih. 
Zij werken samen met een aantal specialisten: 
Daniël Maarleveld als vormgever, Thijs Adriaans 
als fotograaf en filmmaker, Jan Peter Scheen en 
Ollie Olivië voor ruimtelijk ontwerp en productie en 
Lorraine Dunkley voor social media en publiciteit. 

Het bestuur bestaat sinds de oprichting van de 
stichting uit Arjo Klamer (voorzitter), Anne Mieke 
Eggenkamp, Gijs van der Lee en Pieter Matthijs 
Gijsbers.

De highlights van 
2017 in detail
Januari
Oprichting Crafts Community 
Het jaar werd begonnen met de lancering van de 
Crafts Community. Zowel bedrijven als individuen 
kunnen lid worden van deze vriendenclub. Daar-
mee worden onze activiteiten ondersteund. Door 
het lidmaatschap krijgt men bijvoorbeeld korting 
op masterclasses. 

Parijs 18 januari Loret Karman vlecht 
voor Walter Van Beirendonck
Walter Van Beirendonck benaderde ons voor 
de productie van Volendammer dasjes voor zijn 
ZWART collectie. Loret Karman en Rita Huijink 
gingen naar aanleiding van deze vraag op zoek 
naar de oorsprong van deze klederdracht dasjes 
uit de dorpen rondom de vroegere Zuiderzee. De 
oorspronkelijke dasjes uit Volendam werden op 
een lange vlechtplank van 100 x 20 cm gemaakt, 
een techniek die nauwelijks meer toegepast wordt. 
Van het vlechtpatroon is een teltekening gemaakt, 
misschien wel het eerste telpatroon van dergelijke 
dasjes ooit! Aan de uiteinden worden blauwe en 
witte ‘pluimen’ geknoopt. Van Beirendonck paste 
zijn eigen unieke kleurenpallet toe, de wol hiervoor 
werd ingeverfd door Loret Karman. De dasjes zijn 
gevlochten door Loret Karman, Rita Huijink, Yvonne 
Philippa en Mariet Geenen. Met behulp van het 
Volendams Museum, Maartje Tol-Boont en Liesbeth 
en Evert Woestenburg.

Parijs 25 januari Gerard van Oosten 
produceert voor Maison Margiela
Het Franse modelabel Martin Margiela bena-
derde CCNL omdat ze Staphorster stipwerk in de 
nieuwe haute couture collectie wilden verwerken. 
Men koos voor het meest traditionele stipwerk, wit 
op zwart (in Staphorst zware rouw). Meesterstipper 
Gerard van Oosten voerde de productie uit. Van 
Oosten groeide op in Staphorst en leerde het 
stipwerk van zijn tante. Deze achtergrond en zijn 
professionele schildersopleiding gebruikt Van 
Oosten om het traditionele ambacht van 
Staphorster stipwerk te behouden en verder te 
ontwikkelen. Met behulp van moderne materialen, 
technieken en toepassingen geeft hij het ambacht 
door aan de volgende generatie. Zo ontwikkelde 
hij nieuwe verf voor textiel die ook wasbaar is. 
Dit is een belangrijke innovatie want de stipwerk-
techniek is nu breder toepasbaar dan alleen op 
een traditionele manier.

Arnhem 19 januari Monnikenwerk, 
presentatie CCNL en Gerard van 
Oosten over zijn samenwerking met 
Walter Van Beirendonck. 
Monnikenwerk vond plaats in het kader van het 
jaarprogramma: Bigger, Better, Faster! waar alles 
draait om actuele vragen over jagers, onthaasters, 
on-demand, snelheid en vertraging. Willemien 
Ippel gaf een korte update over de samenwerking 
tussen Loret Karman en Walter Van Beirendonck, 
daarna vertelde Gerard van Oosten over de 
manier waarop hij werkt en hoe Walter Van 
Beirendonck de kleurrijke streekeigen toepaste 
in zijn collectie.

Februari
Breien, Derde aflevering Craftsklas online 
Door CCNL, Thijs Adriaans en maker-designer 
Suzanne Oude Hengel over breitechnieken van 
vroeger en nu. 

Amsterdam 4 februari Presentatie ‘Indigo: 
Sharing blue’ bij Mono Japan
Marion Poortvliet presenteerde over de aanleiding 
en de achtergronden van de craftsexchange met 
Japan: Sharing blue, het kennisuitwisselingspro-
gramma over indigoverven in Japan. Deelnemen-
de makers Maaike Gottschal, Aliki van der Kruijs 
en Adrianus Kundert gaven een presentatie over 
het werk dat ze tijdens deze uitwisseling in Japan 
gemaakt hebben. Chiharu Ohgomori en Kyouzou 
Shimogawa, de Japanse samenwerkingspartners 
vertelden over wat de samenwerking hen had 
gebracht. 

Maart
Lancering Craftsmanifest
Op woensdag 8 maart, een week voor de verkie-
zingen, ging het Craftsmanifest online. Het werd 
volop ondertekend en gedeeld. Het belang van 
het creatieve ambacht is groot: voor de opkomen-
de maakindustrie, voor overdracht en behoud van 
het erfgoed, voor het leren met de handen, voor 
innovatie. 

Samenwerking Mae Engelgeer en 
Jos Jansen, Ruurlo
Jos Jansen is een van de laatste handtapijtknopers 
van Nederland. Hij leerde het vak van zijn vader en 
werkte meer dan 35 jaar in zijn atelier in Ruurlo. Zijn 
werk vormt de basis van een inspirerend archief 
met samples van alle tapijten die hij ooit gemaakt 
heeft. Jos Jansen gaat zijn kennis overdragen aan 
maker-designer Mae Engelgeer door samen tien 
unieke tapijten te maken. Ze presenteerden de 
eerste uitkomsten van de samenwerking tijdens 
HOW&WOW op de Dutch Design Week 2017.

31 maart, 1 en 2 april EACD 
weekend, landelijke open 
atelierroute en expertmeeting
Tijdens het eerste weekend van april werden de 
European Artistic Craft Days georganiseerd. CCNL 
organiseerde deze route voor de tweede keer in 
Nederland. Tijdens de route openden 18 studio’s 
hun deuren en 7 musea hadden speciale evene-
menten georganiseerd. In het Scheepvaartmu-
seum organiseerden we een expertmeeting over 
Crafts en ondernemerschap met presentaties van 
Suzanne Oudehengel en Juliëtte Warmerhoven en 
een rondetafelgesprek tussen jonge maker-desig-
ners, een PR en marketingadvisseur, Crafts Council 
Nederland, Fonds Kwadraat en Qredits en 25 
deelnemers.

Crafts Council Nederland partner 
van Dutch Design Foundation
De afgelopen jaren is er tijdens designfestivals 
zoals de Salone del Mobile in Milaan, London Craft 
week, Révelations in Parijs veel aandacht voor het 
ambacht en nieuwe toepassing van ambachtelijke 
technieken. De waarde van crafts is daar al goed 
zichtbaar. Crafts Council Nederland benaderde 
Dutch Design Foundation (organisator/eigenaar 
Dutch Design Week) voor een partnership voor 
de komende vier jaar om het belang van crafts 
op een nieuwe manier onder de aandacht van 
een groot publiek te brengen. Dit resulteerde in 
HOW&WOW (zie ook oktober).

April
Milaan 5 april Expermeeting Crafts & 
Education, i.s.m. het Nederlands 
Consulaat in Milaan
Tijdens de expertmeeting werd met Nederlandse 
en Italiaanse partners kennis uitgewisseld. Deel-
nemers die vorig jaar aanwezig waren werden 
opnieuw uitgenodigd om de kennismaking te 

verdiepen. CCNL verzorgde de inleiding en sprak 
over haar programma’s Meet the Master en Crafts 
Exchange. Daarna hielden vier sprekers een 
inleiding: Jan Boelen (DA Eindhoven) sprak over 
The Museum as a School, de samenwerking met 
het Zuiderzeemuseum (Enkhuizen). Alberto Cavalli 
(Fondazione Cologni, Milan) sprak over The Work-
place as a School, over hun programma Mestieri 
d ‘Arte. Cor de Koning (Cibap vocational college, 
Zwolle) and Dorien Verdier (St Lucas, vocational 
college, Boxtel) spraken over No School, het indivi-
duele pad voor studenten om zich te ontwikkelen 
tot creatief vakman. Tessa Moroder (Lottozero, 
center for textile design, art and exchange with 
an open lab for textile production, experimenta-
tion and research, Prato) sprak over The Lab as a 
School, over het experiment met materiaal en ma-
chines. De reacties op de bijeenkomst waren zeer 
enthousiast. Met deze expertmeetings bouwen we 
aan een relevant netwerk tussen Nederland en 
Italië. 35 NL/I deelnemers

Arnhem 10, 11, 12 april HEMP, Yeah!
In samenwerking met ArtEZ fashion masters 
organiseerden we een driedaagse masterclass 
rondom de veredeling van hennepstoffen. Gerard 
van Oosten, Nathalie Cassee en Desiree Hammen 
gaven les in stipwerk, blockdruk en borduren. De 
resultaten werden gepresenteerd op de conferen-
tie Going Eco Going Dutch.

Arnhem 30 april Opening Weefweek, Ned-
erlands Openlucht Museum
Het Landelijke Weefnetwerk organiseerde in sa-
menwerking met het Nederlands Openluchtmuse-
um een week waarin het weven in al haar facetten 
centraal stond. Crafts Council Nederland biedt 
al twee jaar, samen met deze organisatie, in het 
museum een introductiecursus weven aan. In het 
museum is een wevershuisje waar op hoog niveau 
gewerkt wordt door mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt. Willemien Ippel verrichtte de 
opening van de week. 

Mei

Presentatie HMC
CCNL gaf een presentatie voor het management-
team van het Hout- en meubileringscollege. 

Parijs Bezoek Révélations 
Twee jaar geleden deed CCNL met Dutch Belief 
mee aan deze high-end Craftsfair in het Grand 
Palais. Marion Poortvliet bezocht de tweede editie.

Juni
Andelst 30 mei – 2 juni  Metal & Making
In vervolg op ons programma Urban Crafts in Ulft 
in 2016 werd opnieuw een week rondom metaal-
technieken gehouden. In de werkplaats van smid 
Cees Pronk werd er gesmeed, gegoten, gecise-
leerd, gegraveerd en geëmailleerd. Deelnemers 
aan deze week waren vakdocenten, kunstenaars, 
een lerares in opleiding en twee maker-designers. 
De resultaten werden gepresenteerd tijdens het 
Fashion & Designfestival in Arnhem. 

1 juni - Bezoek Michelangelo Foundation
Op 1 juni ontvingen we Barbara Geary-Turan, 
directeur van de Michelangelo Foundation voor 
Creativiteit en Vakmanschap. Dit is een internatio-
nale non-profitorganisatie uit Genève. De stichting 
heeft haar wortels in luxury fashion en interior 
design in Europa en ziet het vakmanschap ver-
dwijnen, ze wil hiervoor, met o.a. de leden van de 
World Crafts Council, nieuwe makers en initiatieven 
ondersteunen.

Florence 7, 8, 9 juni deelname 
jaarvergadering World Crafts Council 
De jaarlijkse general assembly van de World Crafts 
Council vond dit jaar plaats in Florence waar we 
werden ontvangen door Artex, de organisatie 
voor de crafts in Toscane. Elk land heeft haar eigen 
vraagstukken rondom crafts, zo is in Italië van 
oudsher een bloeiende maakcultuur die nog altijd 
verbonden is met de high-end fashion- en design-
industrie. Marion Poortvliet gaf een presentatie 
over de visie en de activiteiten van Crafts Council 
Nederland. Vergeleken met de andere leden 
neemt Nederland een eigen positie in en loopt 
vooruit op wat betreft samenwerkingsverbanden 
van makers met industrie en het inzetten van maak-
processen voor innovatie.

14 juni deelname expertmeeting 
NWA-route Levend Verleden
CCNL was aanwezig bij de aftrap van de Natio-
nale Wetenschapsagenda (NWA), Route Levend 
Verleden. De expertmeeting richtte zich op het 
bouwen van de community rond de drie thema’s 
van de route: Temporaliteit en duurzaamheid, De 
burger als expert en Betwist erfgoed. 

Leeuwarden 16, 17, 18 juni, driedaagse 
Meet the Master in Fries Museum 
De tentoonstelling Sits, katoen in bloei vormde het 
uitgangspunt en de bron van inspiratie voor deze 
driedaagse masterclass door zijdespecialist Ria 
van Els. Na een uitgebreide rondleiding door de 
tentoonstelling om vertrouwd te raken met de sfeer 
van sits, de ornamenten, motieven, beeldtaal en 
de (kleur)toepassingen gingen de tien deelnemers 
aan het werk.

Juli

Wilhelminaoord 12 – 16 juli Crafts Campus 
Voor de tweede keer werd de Crafts Campus 
georganiseerd. Gedurende vijf dagen verdiepten 
35 deelnemers in verschillende ambachtelijke 
technieken als papiermaken, vouwen, borduren, 
verven, drukken en weven. Dit jaar was de jongste 
deelnemer 18 en de oudste 83 jaar. Met mees-
ters: Maaike Gottschal, Loret Karman, Marieke 
de Hoop, Ien Rappolt, Joan Sallas. Catering door 
Mina Abouzahra.

September

• Masterclasses door Nathalie Cassee in het Fries 
Museum rondom tentoonstelling ‘Sits, katoen komt     
tot bloei’

• Esmé Hofman bij de 6 beste van de Kogei summit, een 
belangrijke wereldwijde wedstrijd in Japan rondom 
excellent vakmanschap. 

• Aafke Buurs en Frans Dingemanse hebben we in 
contact gebracht met MacGuffin, een deel van hun 
verzameling werd geëxposeerd in het Nieuwe Instituut 
in de tentoonstelling Finders Keepers. 

• CCNL spreekt over Meestertitels op Symposium 
Meesterschap binnen de Ambachten, Pakhuis de 
Zwijger - 12 september 

• Het project De Week van het Maken van CCNL is 
een van de drie projecten die uitgekozen is door 
het ministerie van OCW n.a.v. de open call Landelijk 
Makersevent.

• 28, 29, 30 september Introductie cursus WEVEN! in het 
Nederlands Openluchtmuseum door Anneke Kersten 
en Marleen Jongen.

• Deelname aftrap Europees Jaar voor het Cultureel 
Erfgoed bij Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Oktober
HOW&WOW tentoonstelling tijdens DDW
Met de spraakmakende tentoonstelling 
HOW&WOW, gecureerd door Crafts Council 
Nederland, werd het creatieve ambacht op een 
verrassende manier gepresenteerd. Een deel van 
Veem werd omgetoverd tot een centrum waar 
crafts in samenhang met design werd getoond en 
waar inspirerende partners hun innovaties introdu-
ceerden. Een bijzondere plek waar het (interna-
tionale) netwerk van CCNL bijeenkwam en waar 
masterclasses, presentaties en een expertmeeting 
plaatsvonden. Deelnemers die exposeerden in de 
tentoonstelling HOW&WOW: Babs Haenen, Babs 
van den Thillart, Bibi Smit, Cibap, Craafts, Esmé 
Hofman, Gerard van Oosten, Harvey Bouterse, 
Hyunjee Jung, Isaac Monté, Jetske Visser, Joana 
Schneider, Jos Jansen, Jules ten Velde, Kirstie van 
Noort, Koos Breen, Leon Mommersteeg, Lotte de 
Raadt, Mae Engelgeer, Makers Unite, Marian Stu-
benitsky, Marjolein Grotenhuis, Milou Voorwinden, 
Nederlands Openluchtmuseum / Kenniscentrum 
Immaterieel Erfgoed Nederland , Sejoon Kim, 
Seungbin Yang, Sint Lucas, Sooji Lee, Suzanne 
Oude Hengel, Walter van Beirendonck, Woojai 
Lee, Zuiderzeemuseum, Pieter Bootsma,Textiel+ en 
Opitec. 

Uitgave publicatie Wow, How & Now
Een samenwerking tussen Igepa, Meesterdrukkers, 
Eccolo en CCNL. De publicatie, waarvoor Marion 
Poortvliet en Karin van der Heide teksten schreven, 
gaat over het belang van vakmanschap voor deze 
tijd en voor de toekomst. Ook de uitgave zelf is met 
veel vakmanschap gemaakt: een optelsom van 
specialisme, kennis en talent van de makers.

November
Dutch Darling relatiegeschenk (Luuk Wiehink) 
Werd afgenomen voor het Fonds voor 
Cultuurparticipatie 500 stuks

Meet the Master Transient Nature door 
Mark de Weijer voor ArtEZ fashionmaster-
studenten rondom nonwoven hennep 
Amsterdam, 16 november 
De Dutch Creative Council organiseerde de meet-
ing Crafting Future Creative Jobs. De vaste leden 
van de Council nodigden mensen met een nieuw 
geluid uit de sector uit. Marion Poortvliet werd 
gevraagd om als thought leader uit de creatieve 
industrie mee te denken over dit onderwerp. 

Communicatie 
• Twee editorials in Textielplus (Crafts Campus en 

HOW&WOW)
• Twee editorials in Handwerken Zonder Grenzen 

(Crafts Campus en HOW&WOW)
• Warmentruiendag
• Take over Instagram van Dutch Design Week 

voor een week 
• Adrianus Kundert met Indigo: Sharing Blue in 

VT Wonen 
• CCNL in Elsevier Man
• Interview Marion Poortvliet over CCNL in 

Puurzaam, tijdschrift van Grolsch
• HOW&WOW in onder andere FD Persoonlijk, 

Top 10 VPRO, op Domus Web, The Technologist, 
Core77, foto op Creators.nl, in ELLE 
Decoration route

• Fotoshoot producten uit HOW&WOW in 
Elle Decoration, Eigenhuis & Interieur en 
Residence 

1800 Nieuwsbrieven ontvangers 
9000 volgers op Facebook, Instagram, 
Twitter, Pinterest


