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Van zodra de onvergankelijkheid zich ontvouwt in tastbare vergankelijkheid gebeurt het 

wonder van de emanatie, the turning point van niets tot iets.  De kosmische moederbuik 

stroomt ruimschoots buiten zijn oevers en creëert de immense modderpoel van miljarden 

aardklonterige en ondefinieerbare kleipakjes. In hun maagdelijke nederigheid en 

ondergeschikte dienstbaarheid bieden ze hun medewerking aan en plooien zich in 

onmetelijke vormen doorheen de handen van de ijverige pottenbakker. Zonder patronen of 

vooropgestelde modellen werken zij mee in het harmonisatieproces op weg naar een 

theepot, onderweg naar een rakuschaal, in het ruimste geval naar een monumentaal 

sculptuur.   

Voor de meest ambitieuze ondernemingen gaat de kleiaarde over naar jungiaanse symbolen, 

Boeddhistische archetypen, ja, zelfs voorhistorische frames. De spanning zit hem in het 

contact en het onvoorziene en onvoorspelbare van de kosmische encounter.  Wie weet waar 

we samen uitkomen, fluistert de pot.  In de ontmoeting zit het geheim van het lege en 

onbenullige zinvolle, naast de zinloze coïtus van een mysterieuze coalitie. De handen 

wringen en dansen dwars door het enigma van het nog onbekende, niet cognitieve. Non-

existentie existeert plots en onbevangen, vrij, zorgeloos, ideeënleeg, afwachtend op de 

verrassingen. Binnenin de kunstenaar roert de ziel doorheen de modellering: pure Indische 

bhakti onderweg naar de bakoven en de onvervulde belofte ooit eens mooi te zijn. Achteruit 

en vooruit trilt de ahamsa (Soham) dwars door de kleimassa als een oceaanadem, op golven 

en eb en vloed waar misschien nooit een einde aan komt, bedanst door duizenden bootjes. 

 De pot moet niet af zijn, het is zijn tijdloosheid. De pot moet niet rond zijn, dit is zijn 

grenzeloosheid. De pot moet niet schoon zijn, dit is zijn luister.  De pot moet niet 

aantrekkelijk zijn, dit is pas magnetisme. Hij mag scheuren tijdens het proces, dit is zijn 

dualiteit in de eenheid. De geniaalste raku is de leegste, zonder pretentie, die nooit op zoek 

zal gaan naar rijkdom, maar graag heeft meegedaan met de maker, want zo zien wij het: wie 

dankt wie?  De boer de ploeg, de ploeg het veld of het veld de boer.  Deze natuurlijke cirkels 

zijn hermetisch rond en gesloten, er is geen plaats voor klungelarij en esthetisch 

charlatanisme. De kunstenaar vraagt geen kroon en de kleipot geen loon.  Als de muze van 

het verborgen Woe Wang-rijk zich mengelt in de creatieve gesprekken ontstaat een 

kruisbevruchting tussen de 4 continenten. Soms slaat het kompas tilt omdat het Oosten wil 

vrijen met het Westen, en het Noorden bevruchting zoekt met het Zuiden.  



Maar ja, dat is onze z(i)enswijze.  Wat moesten zij zich allen schamen die nooit de roep en 

roeping van het terracotta hebben gehoord.  

Groene klei, gele klei, zwarte klei, het zal je klei maar wezen.  Maar in hun diepste wezen 

roepen ze over tijd en ruimte heen naar nieuwe creatieve impulsen. Dus geen oude cd’s op 

oude jukeboxen.  Iedereen glijdt wel eens uit over een klontje klei en sukkelt te pletter op de 

oerbasis van zijn originaliteit.  Ook wij zijn wandelende kleipotten, maar velen zijn hun 

rakukop vergeten, missen de juiste handvaten, missen het rokerige parfum van de 

sympathieke rakubak.  Hun ziel is een dode amethist en de lemen poten wandelen in 

schaamte.   

Ooit keren wij terug, zeggen de mislukte rakupotten, net zoals jullie, om het beter te doen.  

Jazeker, de pot verwijt de…..  dat hij niet goed gebakken is.  Leve de herbakkers van de 

draaischijf.   

De eindboodschap voor de echte creatievelingen: kom niet te laat met je kleipotje, het vuur 

wacht niet. Soms is de oven waar je je aan verbrandt een laatste waarschuwing.  Wie oren 

heeft om te horen: creativiteit maakt vrij.  De echte spirituele speleoloog weet dat wij 

loochenende offerschalen zijn die hun hoger bewustzijn hebben verkocht voor te zotte 

prijzen.  In vele gevallen is het gehoor naar een hogere bestemming en hoogste doelstelling 

van de creatieve missie uitgedoofd.  ‘Voor wie zouden wij offeren?’ zegt de dwaas, vraagt de 

doodgelopen filosoof, schreeuwt de spirituele zoeker uit als een allerlaatste kiai.  Maar God 

bestelt niet zoals in het restaurant.  Hij wacht op het menu die de mensheid Hem aanbiedt.  

Wij denken dat Hij niet zit te wachten op miljoenen salade mixtjes, maar op een gevarieerde 

schotel Ting van Jade.  Daarom: een druppel Ting in ieders zen, is een schitterende parel aan 

de diadeem van de Scheppers glorie.  Natuurlijk begrijpen we dit niet allen: rari nantes, maar 

juist die overleven. De rest mag in volle vrijheid pootje baden in de zee van baatzuchtige 

vergankelijkheid. 

 

 
 

Strootjes in het vuur 
Kabbelende kleipotjes 
De zon kijkt weer toe 

 
 
 
 
 
 
 
 

Joshu Genku 



Bij het zien van de scherven herinnert men zich de waardevolste pot waarin de bloemen der 

verlichting bloeiden: ’s morgens vroeg waren de kroonblaadjes geel, ’s namiddags groen en 

’s avonds blauw. ’s Nachts wit: de Fujiyama op zijn best. We zijn Japan zo dankbaar voor 

helden als Essu, Basho, Joshu, Genku en Enku die bereidden heerlijke schotels zen met een 

glaasje saké, vitamines om maanden mee te leven, doorzichtig maar sereen gehecht aan de 

4 seizoenen: trouw aan de zon, toegewijd voor de sneeuw.  Als de oven zijn mond opendoet 

schenkt hij ons de wonderen van moeder natuur: een bruine schotel voor de perziken, een 

half gebroken schaal voor appels, een azuurblauw potje voor hazelnootjes.   

 

De kunstenares betreedt waardig haar atelier, bekijkt de groene klei met meesterlijke ogen, 

kiest voor de beste partijen moeder-vader-grond en kneed rustig in het rond.  De tafel draait 

zoals een wiel van Galileï rondom de zon van de wildste ideeën.  Welke pot zal ik vandaag 

weer maken? Plots moet ik denken aan reïncarneren: de buurvrouw draagt een 3 maanden 

oud kind, herbakken in de gloed van Gods liefde.  Je leert zoveel in het keramieken wereldje: 

kleuren vormen een kristal en plots een prisma vol mysteries, vibraties uit een ver verleden.  

De pot danst op de draaischijf een nieuwe bolero van Ravel, de snaren van mijn vingers 

accorderen.  Vandaag zal de pot harmonischer zijn.  Er komen 3 nieuwsgierige tieners kijken 

naar de verse creaties.  Hun blik blijft kleven aan de gele klei.  Ze komen volgende week 

terug, zeggen ze. Het wonder heeft zijn werk gedaan.  De pottenbakkerij blijft bestaan. 

 

Een oude wijze vertelde mij zijn geheim.  Hij zei mij : ‘elke pot heeft een ziel en kan niet 

sterven’.  De zielkunde van de pottenbakkerij is één van de grootste mysteries van het 

Oosten en ja, ik moet denken aan Perzië, Alexandrië en mijn geheugen schommelt naar de 

Maya’s, naar de stokoude kleitabletten en naar de eerste mensen uit klei gemaakt. Toen de 

zuiverste wind zijn adem blies ontstond de kiem van het leven en het zieleëi.  We kruipen uit 

onze klei en worden groot. We kruipen op onze knieën door de klei naar de kist en gaan 

dood.  Heeft de verlichtte Boeddha die niet opgemerkt toen hij de kastelen verliet om te 

kiezen voor de leegte en het niets?  Hoe leger de pot, hoe dichter bij de Boeddha, hoe 

dichter bij de Boeddha, hoe lichter de pot.   
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