
High-
lights 
2018 

13 maart 

Presentatie op 
LKCA Dag van de 
Cultuureducatie 
Arnhem

15 - 23 maart 

Research trip naar 
Noord-Marokko met 
ROSE Stories 
en Mina Abouzahra

16 – 23 april 

HOW&WOW – 
cooperazione!, Via 
Pastrengo, Milaan

27 mei 

Pilot maakdag bij 
Museum Van Loon, 
Amsterdam

17 - 21 september 

Making & Metal i.s.m. 
Smederij Cees Pronk, 
Andelst

28, 29, 30 september 

Introductiecursus 
Weven door Marleen 
Jongen en Anneke 
Kersten i.s.m. 
Nederlands Openlucht-
museum, Arnhem

20 - 28 oktober             

Week van het maken

20 – 28 oktober            

HOW&WOW – Studio 
op Dutch Design Week 
2019

27 & 28 oktober

Maakdagen in 
bibliotheek en musea

27 & 28 oktober

Studioroute

25 oktober

Uitnodiging curatie 
landenpaviljoen 
International Craft 
Biennale Cheongju

29 oktober 

Lancering Craftsklas

3 – 15 december

Researchtrip Zuid-Korea

26, 27, 28 januari 

De ambachtsman als 
ontdekkingsreiziger, 
Scheepvaartmuseum 
Amsterdam

8, 9, 10 juni 

Meet the Master 
Rondom het Paeremes 
i.s.m. het Zeeuws 
Museum, Middelburg



Jaarverslag 
2018 
Crafts Council Nederland 

(CCNL) is het platform voor het creatieve ambacht. 
Toen we in 2012 begonnen, was er in Nederland geen 
beleid voor de crafts. De nog aanwezige vakkennis 
ging in rap tempo verloren en Nederland deed niet 
mee in het opkomende internationale krachtenveld. 
Stichting Crafts Council Nederland is opgericht met als 
missie om die lacune op te vullen, om de crafts op de 
kaart te zetten en om ze in Nederland een toonaan-
gevende plek te geven. We werken vanuit de visie dat 
de in eeuwen opgebouwde kennis belangrijk is voor 
toekomstige generaties. Het vermogen om te maken 
is een unieke menselijke eigenschap die ons maakt 
tot wat we zijn. De specifieke combinatie van denken, 
handelen en vormen moeten we koesteren, onderhou-
den en gebruiken. Zeker nu machines en robots steeds 
meer van ons zullen overnemen is het belangrijk om te 
bepalen welke unieke eigenschappen we als mens zelf 
willen behouden en waarom.

Met Crafts Council Nederland als platform is er een 
‘gezicht’ ontstaan, een aanspreekpunt voor de crafts 
met een op de toekomst gerichte visie en beeldtaal. 
CCNL is partner van de Dutch Design Foundation en 
presenteert met haar HOW&WOW tentoonstellingen 
het belang van maken voor toekomstige generaties. 
CCNL verbindt eeuwenoude kennis met innovatie, 
zoals we dat ook zichtbaar maakten bij de opening 
van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed in 
Amsterdam. CCNL was afgelopen jaar kennispartner 
bij diverse internationale conferenties georganiseerd 
door universiteiten. Met het Meet the Masterprogram-
ma is een flexibel onderwijssysteem ontwikkeld voor 
de overdracht van tal van technieken, waaraan zowel 
professionals als studenten als serieuze amateurs deel-
nemen. Generaties komen er samen. Met de Week van 
het Maken gaven we het startsein om het maken terug 
in de klas te brengen.

Team CCNL: 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 Olivier de Boer voor ruimtelijk ontwerp en productie 
en Lorraine Dunkley voor social media en publiciteit. 
Het bestuur: Arjo Klamer (voorzitter), Anne Mieke 
Eggenkamp, Gijs van der Lee en Pieter Matthijs Gijsbers.

Highlights 2018
Week van het Maken 
20 – 28 oktober 

Crafts Council’s Week van het Maken was een groot 
maakevenement in Nederland. Samen met tal van 
instellingen, maker-designers en ambachtsmensen 
bracht Crafts Council Nederland de kracht van het 
maken onder de aandacht. Tijdens deze week kon op 
veel plaatsen in het land worden gemaakt en geleerd. 
Zowel traditionele technieken als nieuwe toepassingen 
stonden in de spotlight. We organiseerden de volgende 
activiteiten:

Maakdagen in de vakmusea en bibliotheken
Crafts Council Nederland riep musea en biblio-
theken op een maakactiviteit te organiseren, met name 
voor jongeren, kinderen (en hun ouders). Centraal stond 
een techniek die verbinding heeft met het museum, de 
collectie of een thema. 

Deelnemers: Zuiderzeemuseum, Enkhuizen, Nederlands 
Openluchtmuseum, Arnhem, Museum Van Loon, Am-
sterdam, Museum Bredius, Den Haag, IJmuider zee- en 
havenmuseum, IJmuiden, Centraal Museum, Utrecht, 
Het Nieuwe Instituut, Rotterdam, Bibliotheek Utrecht, 
Bibliotheek Breda, Bibliotheek Den Bosch.

Open Studioroute
Sinds 2016 organiseert CCNL de European Artistic 
Craft Days waarbij makers hun ateliers openstellen voor 
een groot publiek. Dit keer vond de atelierroute plaats 
tijdens de Week van het Maken.
Deelnemers: Ruim 60 makers verspreid over heel 
Nederland openden hun deuren: van Finsterwolde tot 
Vrouwenpolder, van Amsterdam tot Ravenstein. Van 
meubelstoffeerder tot historisch behangmaker, van 
bronsgieter tot schoenmaker, je kon het dit weekend 
allemaal beleven. 

HOW&WOW expositie op de 
Dutch Design Week
Met HOW&WOW maakten we een expositie in het 
Veemgebouw waarin we het neusje van de zalm toon-
den. Een mix van jong en oud, van gevestigd maker tot 
talentvolle starter. Het thema was dit keer “studio” waar-
mee we de verbinding legden van de individuele studio 
naar industriële toepassingen. Het doel was om te laten 
zien dat het maken nog altijd van wezenlijk belang is, 
het beheersen van technieken nog steeds actueel is en 
dat hedendaagse makers innoveren door gebruik te 
maken van technieken die al eeuwen bestaan. 
Deelnemers: Daan Veerman, Christine Jetten, Babs van 
den Thillart, Boris de Beijer, Makers Unite, De Ploeg, EE 
Exclusives, Sara Ricciardi, Augustina Bottoni, Cees Pronk, 
Xandra van der Eijk, Lio de Bruin, Astrid Luglio, Louët, 
Weefnetwerk, Emma Wessel, Joana Schneider, Neder-
landse Spinvereniging, Gino Anthonisse en Christa van 
der Meer van Das Leben am Haverkamp, CRAAFTS, 
Tamara Verbruggen, Nane-Sophie Bergmann
Sinds 2017, toen we op Dutch Design Week een voor-
proef van de Week van het Maken gaven, hebben we 
een partnership met Dutch Design Foundation. Dit geeft 
ons de mogelijkheid om het maken elk jaar onder de 
aandacht van een groot publiek te brengen (in 2018: 
350.000 bezoekers). We merken een enorme belang-
stelling voor het maken op hoog niveau. 

DDW presentatie Talk&Walk
Marion Poortvliet sprak op de DDW Talk & Walk, an in-
troduction to... als inleiding op de Makers & Craft Route 
van de Dutch Design Week.

Expertmeeting Christine Jetten
Onder de titel ‘Let’s talk about public space honey’ 
organiseerde Crafts Council Nederland met Christine 
Jetten een lezing op de DDW over haar achtergrond 
als glazuurexpert, de historische toepassingen van 
keramiek in de publieke ruimte en wat dit prachtige 
materiaal kan bijdragen aan een duurzame toekomst. 
Maria Gasparian reflecteerde hierop door het tonen 
van haar toepassingen van keramiek op het gebied 
van textuur, kleur en vorm in de openbare ruime.

Meet the Master: programma van 
masterclasses voor het leren van 
specialistische technieken
Het Meet the Masterprogramma is een flexibel 
intergenerationeel onderwijssysteem, verspreid over 
heel Nederland. De jongste deelnemer dit jaar was 18 
de oudste 82 jaar. Meet the Master geeft de deelne-
mers de kans om intensief kennis te maken met een 
bepaalde techniek, ze krijgen les van de absolute top 
van Nederland. Soms vindt de masterclass plaats in de 
studio van de meester. Anderzijds zoeken we graag de 
samenwerking met vakmusea wanneer de collecties 
van musea aanleiding bieden tot verdieping. Op deze 
manier creëren we steeds een uitdagende en inspire-
rende leeromgeving. Het aanleren van vaardigheden 
helpt de deelnemers verder om er zelf mee aan de 
slag te gaan. Zowel deelnemers, musea als meesters 

breiden hun netwerk uit, er worden contacten gelegd 
en werelden worden ontsloten.

In 2018 organiseerden we volgende 
Meet the Masters:

• 27 januari Handgraveren door Jacqueline Jimmink 
i.s.m. Scheepvaartmuseum, Amsterdam

• 27 januari De mutsen van Nova Zembla, 
historisch breien door Loret Karman i.s.m. 
Scheepvaartmuseum, Amsterdam

• 28 januari Coiling door Esmé Hofman i.s.m. 
Scheepvaartmuseum, Amsterdam

• 28 januari Staphorster Stipwerk door Gerard van 
Oosten, i.s.m. Scheepvaartmuseum Amsterdam

• 11 februari Quilten met Bas Kosters i.s.m. 
Zuiderzeemuseum, Enkhuizen

• 10, 11, 17 maart Leren tas maken door Jana 
Chocholackova, Amsterdam

• 14, 15 april Blockdruk door Nathalie Cassée i.s.m. 
Zuiderzeemuseum, Enkhuizen

• 11, 12, 13 mei Smeden door Cees Pronk i.s.m. 
NDSM-werf, Amsterdam

• 8, 9, 10 juni Paeremessnijden door Frans 
Dingemanse i.s.m. Zeeuws Museum, Middelburg

• 16, 17 juni Goudborduren door Monique van 
Munster i.s.m. Fashionclash, Maastricht

• 17 – 21 september Making & Metal i.s.m. Smederij 
Cees Pronk, Andelst

• 28, 29, 30 september Basiscursus weven door 
Marleen Jongen en Anneke Kersten i.s.m. 
Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem

• 28, 29 september Delfts Blauw door Wilma Plaisier 
i.s.m. Keramiek Museum Princessehof, Leeuwarden

• 3, 4 november Majolica door Rikus Oswald i.s.m. 
Keramiek Museum Princessehof en Harlinger 
aardewerk- en tegelfabriek, Leeuwarden/
Harlingen

Craftsklas

Onder de titel Craftsklas werd het startschot gegeven 
voor de online leeromgeving rondom het maken. Het 
doel van Craftsklas is om docenten en kinderen van 
primair en voortgezet onderwijs te inspireren en hen 
handvaten te bieden waarom en hoe het zelf maken 
binnen het onderwijs geïntroduceerd kan worden. 
De leerroute biedt het leren van vaardigheden en 
techniek en biedt tegelijkertijd verbreding naar andere 
leergebieden zoals wereldoriëntatie, kunstzinnige 
oriëntatie, cultuur, identiteit, historisch besef, expressie. 
Daarmee is het maken niet alleen een doel op zich, 
maar draagt het bij aan een brede persoonsvorming. 
Craftsklas wordt de komende jaren verder ontwikkeld, 
hiervoor zijn samenwerkingsovereenkomsten gesloten 
met het LKCA, HAN Pabo, Zuiderzeemuseum en drie 
scholen uit het primair onderwijs

Wat deden we nog 
meer in 2018

Opening van het Europees 
Jaar van het Cultureel 
Erfgoed 26, 27, 28 januari 

Crafts Council Nederland was uitgenodigd door Kun-
sten ’92 in samenwerking met het ministerie van OCW, 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en DutchCul-
ture om het openingsweekend voor het Europees Jaar 
van het Cultureel Erfgoed te verzorgen. Dit deden wij 
met een expertmeeting, een tentoonstelling en met di-
verse masterclasses onder de naam “De ambachtsman 
als ontdekkingsreiziger” in het Scheepvaartmuseum in 
Amsterdam.

• Expertmeeting Creativiteit vanuit traditie               
Een aantal inspirerende sprekers als Itie van Hout, 
Mina Abouzahra, Maartje Brattinga, Esmé Hofman, 
Thijs Adriaans, Sophie Kiesouw lichtten toe wat voor 
hen traditie, vernieuwing en diversiteit betekent. 
Moderator Hedwig Saam zocht met de deelnemers 
in de zaal antwoorden op vragen als ‘welke 
waarde zit in ons erfgoed’, ‘welke invloed heeft 
traditie op onze gebruiken en gewoonten’ en ‘hoe 
gebruiken (jonge) ontwerpers deze waarden en 
invloeden in hun huidige werk’. 

• Tentoonstelling De ambachtsman 
als ontdekkingsreiziger                                                            
Met werk van Jan Hovens, Gino Anthonisse, Linda 
Valkeman, Wilma Plaisier, Roos Meerman, Bernard 
Heesen, Tim van Lier, Gerard van Oosten, Seungbin 
Yang, Marjolein Grotenhuis, Zuheir Alkazzaz

• Meet the Master door Esmé Hofman (coiling), Loret 
Karman (breien), Gerard van Oosten (Staphorster 
stipwerk), Jacqueline Jimmink (handgraveren)

Partnerschap & 
presentaties
22 januari CCNL informeert Minister Van 
Engelshoven over de Nederlandse Crafts
Tijdens een informeel werkbezoek aan Rotterdam van 
de nieuwe minister van Cultuur, Ingrid van Engelshoven, 
presenteerden we haar het werk van Crafts Council 
Nederland. Op ons verzoek waren Isaac Monté en 
Simone Post aanwezig als best practice van de huidige 
generatie maker-designers.

1, 2 maart Symposium The values of crafts; 
The crafts as intangible heritage? Erasmus 
Universiteit Rotterdam in samenwerking met 
Crafts Council Nederland.
Internationale experts, academici en praktijkmen-
sen kwamen bij elkaar, met als doel het uitwisselen 
van ideeën en kennis als basis voor een uitgebreid 
internationaal onderzoek. Marion Poortvliet gaf een 
presentatie over de nieuwe betekenis en toepassing 
van ambachten en vaardigheden. Traditionele maak-
beroepen zijn bijna verdwenen. Het zelf maken wordt 
tegenwoordig opnieuw belangrijk gevonden maar 
het wordt geplaatst in een bredere context dan alleen 
het produceren van producten. Het ontwikkelen van 
vaardigheden moet daarom een prominente plaats 
innemen naast creatieve, conceptuele, cognitieve en 
digitale vaardigheden om te komen tot innovatie. 

29 – 30 maart Internationaal symposium 
Values of Craft Expert Meeting, Universiteit 
van Leiden en the Center for Global Heritage 
and Development 
Aan het einde vatte Trevor Marchand van SOAS Univer-
sity het symposium op welsprekende wijze samen: stu-
die naar ambacht kan onze perceptie van wat kennis is, 
veranderen. Vanuit deze nieuwe perceptie kunnen we 
studiebeurzen, curriculum en hervormingseducatie 
herdefiniëren. De ambachtelijke cultuur kan een 
radicale impact hebben op ons begrip van de sociale 
structuur, identiteit, valorisatie en algemeen welzijn. 

12 maart, Presentatie Cultuur in een open 
samenleving Rotterdam 
Crafts Council Nederland was aanwezig bij de pre-
sentatie van het nieuwe beleid van minister Ingrid van 
Engelshoven. 

13 maart presentatie op LKCA dag van de 
cultuureducatie, Arnhem
Het maken is een krachtig middel om te leren. Naast 
het creëren van voorwerpen of het maken van kunst 
krijgt het maken een andere en bredere betekenis: 
het ontwikkelen van autonomie, handvaardigheid, 
creativiteit en bovenal om er plezier aan te beleven. 
Er ligt er een prachtige uitdaging om het maken weer 

op een nieuwe manier in het onderwijs te brengen. In 
deze sessie bespraken we hoe het maken kan worden 
ingezet als middel voor creativiteit, om cognitief te 
leren, om te leren over de wereld om ons heen en voor 
een brede persoonsvorming.

Januari – juni, Fashion of Furniture, Artez
CCNL was betrokken als expert bij ‘Fashion of Furniture’ 
met als thema textiel als constructiemateriaal. “Is het 
mogelijk om met textiel een stoel te ontwerpen - zowel 
constructie als bekleding?” Achterliggende gedachte 
van dit project was om de keten van creatie te verkor-
ten wat in principe altijd meer duurzaam is dan het con-
strueren van een object uit verschillende materialen. 

28 april Presentatie van Crafts Council Nederland op 
het festival der ambachten, Winterswijk.

12 – 13 mei Crafts Council Nederland verzorgde de 
match tussen stichting NDSM-werf en smid Cees Pronk 
in het project Ferrotopia van Joep van Lieshout op het 
NDSM-terrein.

9 – 11 juli conferentie Making Clinical Sense, de 
Universiteit Maastricht
CCNL was uitgenodigd als expert bij deze vierdaagse 
conferentie in Maastricht. De conferentie ging over hoe 
we leren d.m.v. het lichamelijke en zintuiglijke kennen 
van de wereld. Digitale technologieën brengen grote 
veranderingen in medische praktijken op manieren die 
we nog niet begrijpen. Steeds vaker leren medische 
studenten deze vaardigheden ver van het bed, met be-
hulp van video’s, simulatiemodellen en in laboratoria. 

11 december Afsluiting Europees Jaar van het 
Cultureel Erfgoed
 Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

Internationaal
15 – 23 maart research trip naar 
Noord-Marokko
In 2019 is het 50 jaar geleden dat er officieel een 
migratieverdrag tussen Nederland en Marokko geslo-
ten werd. Veel Nederlanders met een Marokkaanse 
achtergrond hebben hun roots in het noorden van 
Marokko. Wat weten we eigenlijk van elkaar, is het 
mogelijk om door middel van verhalen, verbonden aan 
de ambachten, nieuwe inzichten te verwerven en onze 
verbondenheid op een nieuwe manier te vertellen? 
Drie organisaties (ROSE Stories, Mina Abouzahra en 
Crafts Council Nederland) reisden naar Noord-Marokko 
om te onderzoeken of er mogelijkheden tot samen-
werking zijn. Hoewel we veel hebben gezien en veel 
nieuwe mensen ontmoet hebben, is het noodzakelijk 
verder onderzoek te doen, hiervoor zijn we op zoek 
naar relevante samenwerkingspartijen in het noorden 
van Marokko.

16 – 23 april HOW&WOW – 
cooperazione! Via Pastrengo, Milaan
Met Augustina Bottoni, Astrid Luglio, Christa van der 
Meer en Gino Anthonisse van Das Leben am Haver-
kamp, Emma Wessel, Sara Ricciardi en CRAAFTS. Wat 
verbindt Italië en Nederland? Naast liefde voor design, 
delen we ook een lange geschiedenis en interesse in de 
innovatie van het maken. De waarde van ambachten 
en de urgentie om dit kostbare erfgoed te behouden, 
worden steeds meer erkend. Deze herwaardering 
kwam tot uiting in HOW&WOW - cooperazione! In 
een kleine galerie aan de Via Pastrengo in Isola werd 
het werk van drie Nederlandse en drie Italiaanse 
maker-designers getoond. In het weekend vond in 
een live performance onder leiding van Elif Malkoclar 
(CRAAFTS) een tweedaagse masterclass macramé 
plaats. De resultaten van deze masterclass werden 
gepresenteerd op HOW&WOW - Studio  tijdens Dutch 
Design Week in Eindhoven.

Minister van Cultuur Van Engelshoven bezocht onze 
tentoonstelling en was zeer geïnteresseerd in het ont- 
werpend onderzoek van de gepresenteerde maker-
designers. Ze was onder de indruk van de vele samples 
voor handmade couture en high-fashion accessoires 
van CRAAFTS. Onze mediapartner ELLE Decoration 
besteedde online aandacht aan de tentoonstelling.

24 – 25 september Homo Faber, Venetië
CCNL was uitgenodigd voor de netwerk bijeenkomst 
van 70 organisaties van het Michelangelo Foundation 
Network in verband met de biënnale Homo Faber, de 
eerste Europese Craft Biennale in Venetië. Maar liefst 
17 Nederlanderse makers toonden er hun werk.

3 – 15 december research trip naar
Zuid-Korea 
In oktober hoorden we dat we het Nederlands pavil-
joen mogen verzorgen tijdens de 11e International 
Craft Biennale in Cheongju in Zuid-Korea. Al eerder 
hadden we met de Nederlandse ambassade in Seoul 
contact om een craftsexchange op te zetten. Hoog tijd 
om kennis te gaan maken met dit land. We bezochten 
met onze lokale partner Fenomo Group fantastische 
ambachtsmensen met specialistische kennis van hout-
bewerking, lakwerk, pojagi (quilten), paraplu maken, 
bamboevlechten, parelmoerinlegwerk, messing en 
papierweven. Het bood een inzicht in de diepe kennis 
en kunde van traditionele ambachten. We kunnen niet 
wachten een aantal Nederlandse maker-designers ken-
nis te laten maken met deze ambachtsmensen. Want 
net zoals in Nederland is er behoefte aan overdracht 
en innovatie.

Communicatie 
• Publicaties voor De ambachtsman als 

ontdekkingsreiziger, HOW&WOW – cooperazione! 
en HOW&WOW – Studio

• Opening Europees Erfgoedjaar in Het Parool en 
online op Gemeente Amsterdam, DutchCulture en 
Mondriaan Fonds

• Interview AM, Antroposofie Magazine over Crafts 
Council Nederland

• Diverse publicaties in Handwerken zonder Grenzen
• Interview in Cultuurkrant NL (LKCA) over belang van 

het maken Week van het Maken op website LKCA + 
nieuwsbrief LKCA 

• HOW&WOW- cooperazione! in WOTH Magazine, 
The Dots Magazine en op Architectenweb

• Week van het Maken in nieuwsbrief CJP, in de 
agenda van STEK Magazine en Het Nieuwe Instituut

• HOW&WOW - Studio in TLmagazine, Textiel Plus en 
online op ELLE en Harpers Bazaar

• Objecten van HOW&WOW - Studio in editorial in 
ELLE Decoration 

• Projecten van HOW&WOW - Studio opgenomen in 
verschillende trenddirections van Stylus (UK)

• Pomander in Happinez en Yoga Magazine, 32 stuks 
verkocht*

* (Ons eerste grote publieksevent in 2014 was Dutch Darlings, 
het ontwerpen en maken van nieuwe souvenirs voor Nederland. 
Een van de prijswinnaars was Janneke de Bruin met een houten 
pomander. De prijsvraag had als voorwaarde dat het product 
ook daadwerkelijk geproduceerd en verkocht kon worden. In 
2018 verscheen de pomander in het blad Happinez en Yoga 
magazine, sindsdien wordt het sierraad regelmatig verkocht.)

Info@craftscouncil.nl
www.craftscouncil.nl


