
over de fotografe

Mij n naam is Jana Gellinck. 
Op mij n 18e trok ik naar Brussel en volgde er een opleiding fotografi e. 
Ik bleef er nog 8 jaar wonen maar 2 jaar geleden keerde ik terug naar Brugge.
Ik woon nu samen met mij n twee beste kattenvrienden, Marcel en Maurice. 
Ik wil zó veel uitproberen en maak niet graag keuzes omdat ik het allemaal wil doen.
Ik volgde ook een opleiding Meubelstoffeerder bij  Syntra.
Overal waar ik ga, maak ik foto’s met mij n gsm of met een analoog goedkoop cameraatje. 
Ik verzamel oude bollen wol om er sjaals en binnenkort ook sokken mee te breien.
Ik verzamel ook stenen, om er ooit eens iets mee te doen.
Ik heb een map vol knipsels uit tij dschriften om er collages mee te maken.
Bij  mij n huis is er een tuintje waar ik een beetje probeer te tuinieren.
Ik denk veel, probeer veel, het mislukt veel, maar ik blij f nieuwsgierig.
Bij  deze opdracht vond ik het fi jn eens in het verhaal van iemand anders te kunnen onderduiken.

Elke dag adem je fi jnstof in, zonder te weten wat dit onzichtbare goedje met je 
gezondheid doet. Met het project SerVies maakt De Republiek zichtbaar wat 

er in de Brugse lucht hangt.

We nodigden Brugse keramisten en makers uit om een servies te creëren en te 
glazuren met lokaal geoogst fi jnstof. Via lezingen, demonstraties, workshops, 
wandelingen, expo’s ... rond thema’s als luchtkwaliteit, circulair ontwerp, mobili-
teit en duurzaamheid informeerden we het ook het brede publiek. 

Tot slot vroegen we de Bruggeling naar hun meest fantastische, verrassende, 
ongeloofl ij ke en ontroerende verhalen over hun favoriete serviesstuk(ken). Daar 
zij n deze expo en dit krantje het resultaat van. Laat je meevoeren door de kasten 
vol kopjes, borden en kannetjes van deze vertellers en geniet van hun SerVies-
verhalen in woord en beeld. 

Het project SerVies ontstond in Rotterdam en reist sindsdien de hele wereld rond: 
het werd al gelanceerd in Berlij n, Milaan, Amsterdam, Jakarta, Peking en Brugge. 
En momenteel staan Oostende en Londen op de planning!

expo SERV IESVERHALEN
De Republiek (grand café)

 29/9 tot 31/10/2021



NATHALIE
Omdat ik heel graag kook, en al zeker voor vrienden en familie rond een mooi gedekte tafel, 
ben ik heel vlug borden en kommen beginnen draaien.  Niet zomaar borden en kommen in 
allerlei trendkleurtjes, maar serviezen met een verhaal. Vanuit de dingen rond mij maar ook 
vanuit de geschiedenis.

Eén daarvan is een handgedraaid servies uit porselein, met een uniek rode streepdesign. Mijn 
liefde voor de rode streep kwam uit vorig draaiwerk waar een rode lijn in verwerkt was. In een 
serieus uit de hand gelopen verzamelwoede van allerlei dingen met een rode streep kwam ik 
bij de torchons terecht; antieke linnen handdoeken uit Frankrijk met de typische rode ingewe-
ven streep, die in het begin van de twintigste eeuw deel uitmaakten van de bruidsuitzet. De 
meisjes markeerden elk stuk linnen met hun initialen. Toen ze verloofd waren, voegden ze de 
initialen van hun toekomstige echtgenoot toe. Ik ontdekte meer dan 50 verschillende streep-
motieven.

Dit is een verhaal over liefde dat ik heel graag verder vertel via dit unieke servies. Omdat tafe-
len en eten serveren ook een vorm van liefde is voor elkaar, maar ook voor het eten. 

Toen ik het achterliggend verhaal vernam was mijn idee voor een familieservies geboren. Ie-
der lid van het gezin kan zijn eigen streep hebben en toch samen een eenheid vormen. En de 
rode draad blijft verder lopen: ik studeerde vorig jaar af aan de kunstacademie van Knokke, 
met vrij niet-functioneel werk waarin ik mijn eigen verhaal kwijt kon. En dat verhaal loopt nog 
altijd door …

— Nathalie Verdonck

Het serviesverhaal van …

KRISTIN
Toen ik in de jaren ‘70 in Gent op de humaniora zat, kwam ik regelmatig langs 
de Graslei. Daar was (en is nog steeds) een heel mooie winkel: het ‘Cooreme-
tershuys’ – waar ze ook serviesgoed verkochten. Daar stond toen een thee-
potje in de etalage en dat vond ik zó mooi, ik bleef er maar aan denken. Elke 
keer wanneer ik er langs kwam keek ik er verliefd naar. Het was voor mijn stu-
dentenbudget een heel duur theepotje, maar na lang sparen kreeg ik het toch 
voor elkaar om het te kopen. En fier dat ik was! Ik ben geen theedrinker, ik 
denk zelfs dat ik er nooit thee uit geschonken heb, zo bang dat het potje zou 
breken.

Het theepotje was de aanleiding dat ik keramiek ging studeren aan Sint-Lu-
cas School of Arts in Gent. Daar leerde ik onder andere potten draaien op een 
schopschijf. In de loop der jaren heb ik veel theepotten zelf gemaakt. Intus-
sen ben ik beeldenmaker, nog steeds keramiek dus. Potten draaien doe ik niet 
meer, maar ik vind handgemaakte serviezen nog steeds prachtig. 

En het theepotje van weleer staat nog steeds te pronken in mijn huis.

— Kristin Van Nuffel



MARINA
In 1947 zat mijn vader in het leger in het Antwerpse en uit verveling 
schreef hij elke dag een liefdesbrief naar zijn geliefde, nu onze mama. 
Alles in mooi handschrift en vaak met tekeningen. 

De brieven zijn zo mooi dat ik ze niet wilde laten verloren gaan, maar ik 
mocht ze niet in hun geheel gebruiken wegens te onthullend volgens 
hem …

Ik heb de brieven in stukjes op een (uiteraard zelfgemaakt) servies ge-
zet en aan mijn zus geschonken. Zo blijven ze voor altijd in de familie. 
Ma en pa hebben nog steeds plezier met het ontcijferen van hun oude 
brieven wanneer ze bij mijn zus aan tafel zitten!

— Nine Thuy



Het serviesverhaal van

ELLEN 
Na 10 jaar wonen in ons huis heb ik sinds vorige week ein-de-lijk een vitri-
nekast waarin ik mijn servies kan uitstallen. Al die tijd stond het wegge-
stopt en opgestapeld in keukenkasten. Nu ziet het eindelijk het daglicht 
en kan ik er dagelijks van genieten: de heerlijke pastelkleuren van Villeroy 
& Boch, de retro Melitta-koffiesets large én mini, het gegoten porselein in 
poederkleuren van Lenneke Wispelwey, keramiek van Brugse keramisten, 
maar ook het servies van mijn oma. Servies dat ik erfde, bijeensprokkelde 
op rommelmarkten, dapper meebracht van verre reizen, vond in kringwin-
kels of van vrienden cadeau kreeg …

Ik had gehoopt het allemaal kwijt te kunnen in de kast, maar ik moet met 
rode wangen bekennen dat het maar een selectie is geworden en de rest 
nog steeds in mijn keukenkasten schuilt. Mijn huisgenoten vinden mijn 
serviesverslaving iets minder fijn …

Sommige stukken kusten jammergenoeg al eens de grond en vielen in 
stukken uiteen, maar afscheid nemen kon ik niet, dus lijmde ik ze maar 
vlug terug aan elkaar en zette ze alsnog in de kast, te mooi om weg te 
doen. Van sommige klungelige valpartijen heb ik veel spijt, zoals die van 
het gebloemde schoteltje van mijn oma waar ik als klein meisje altijd pe-
tit-beurretjes in geserveerd kreeg als vieruurtje. Zo stoem dat ik net die 
liet vallen, maar het staat gelukkig nog steeds in mijn kast – weliswaar met 
wat extra littekens.

Toen de kast eindelijk helemaal gevuld was, haalde mijn zoon er als grapje 
nog een ander erfstuk bij. Een recent opgedoken grijze olifant – waarvan 
ik nog altijd niet goed weet of ik hem nu mooi of lelijk vind – van één of an-
dere overgrootouder … Volgens mijn zoon de perfecte match: de olifant 
en de porseleinkast!

— Ellen Vandenbulcke

Het serviesverhaal van

DOMINIQUE 
Ik heb geen ervaring met keramiek maar ik wou graag mijn verhaal delen.
In 2012 stierf mijn schoonmoeder Margot aan kanker, ze was 65. Zij was 
voor mij meer dan een schoonmoeder: ook een vriendin en een  partner 
in crime, we hebben van alles uitgestoken en veel plezier gehad. Na haar 
overlijden namen mijn man en ik haar keramiek servies mee dat ze dage-
lijks gebruikte in haar keuken, gewoon als herinnering, omdat ik het mooi 
vond.

Maar ik ben er dan meer over gaan opzoeken en het is een Noors servies 
uit de jaren 1960-70. Het is Figgjo Flint Norway, Turi Design en meer be-
paald de Tor Viking. Figgjo is een plaatsnaam en de naam van een kera-
miekfabriek die opende in 1941. Ze bestaat nog steeds en is uniek in haar 
soort in Noorwegen. Doorheen de jaren heeft Figgjo Flint met heel veel 
ontwerpers samengewerkt.

Dit specifieke servies is ontworpen door Turid Gramstad Oliver. Deze ont-
werpster begon haar carrière bij Figgjo in 1960. In de twintig jaar dat ze 
er als designer werkzaam was, ontwierp ze diverse serviezen die bekend 
zijn geworden onder de naam ‘Turi design’, zoals ‘Arden’, ‘Elvira’, ‘Market’, 
‘Lotte’, ‘Tor Viking’, ‘Clúpea’ en nog vele andere seriezen. Bij mij gaat het 
dus om de Tor Viking.

Eén van de dingen die mijn schoonmama en ik gemeenschappelijk hadden 
was de liefde voor Scandinavië, en we zijn daar ook samen geweest. Ik 
ben zelfs met haar Zweedse avondles gaan volgen, samen op de school-
banken. Toen Margot nog jong was, reisde ze ook al naar daar. Ze had een 
voorliefde voor mooie dingen en design en heeft dat servies daar gekocht 
toen ze nog niet lang getrouwd was.

Sinds ik er meer over opzocht, ben ik het gaan verzamelen. Ik kijk op rom-
melmarkten, in kringwinkels, online … Soms gaan de prijzen me te hoog, 
maar af en toe kan ik een stuk bijkopen, een schaal of een botervlootje, 
en door de jaren heen groeit mijn collectie. Het is een beetje een ode aan 
haar, aan onze liefde voor Scandinavië, en gewoonweg ondenkbaar dat 
ik het zomaar zou wegdoen. Het staat ook niet zomaar in de kast mooi 
te wezen, we gebruiken het effectief elke dag. Ik heb zelfs de muren van 
onze woonkeuken en leefruimte geschilderd in een groene kleur passend 
bij het servies!

— Dominique Vieren



Het serviesverhaal van

TINE 
Mijn moeder had smaak … Ze zou nu 78 jaar zijn geweest.

Nu, bijna 2 jaar na haar dood, rest een ‘leeg’ huis vol herinneringen.

Maar ook een mooi huis, vol mooie tijdloze objecten.

Één voor één eenvoudig, duurzaam, en natuurlijk in kleur en materiaal.

Meer en meer besef ik hoe uniek mijn moeder was, want wat toen mooi 
was is het nu nog steeds.

Ze had smaak en ze was een ecologiste avant la lettre, en net daardoor is 
alles ook gebleven.

Ze had 3 serviezen en die zijn er nog steeds: een dagdagelijks, een chique 
en een thee- of koffieserviesje. Het dagdagelijkse was bijna volledig opge-
bruikt en werd vervangen ergens in de jaren 90 door eentje van Piet Stock-
mans. Het chique, in sober wit porselein, staat nog bijna voltallig in de kast 
en het thee- of koffieserviesje vertoont sporen van gebruik en mist ook 
enkele stukken. En net dat laatste heeft zoveel betekenis gekregen. 

Het werd enkel gebruikt voor zoetigheid met thee of koffie. Zelfgemaakt 
gebak, pannenkoeken of wafels. We waren zoetemondjes.

In 2015 maakten we, tijdens een vakantie met m’n ouders, een ommetje 
voor een bezoek aan het museum van Boch in La Louvière, nu Keramis 
genaamd.

Daar stond een handgedraaid serviesje te pronken in één van de vitrine- 
kasten, net hetzelfde zoals mijn moeder er thuis ook eentje had staan.

M’n moeder straalde en ik nog meer, omdat ik toen pas ging beseffen dat 
dit niet zomaar een serviesje was. En zij ook niet zomaar een moeder … ‘An-
tonio Lampecco’ stond er op een kaartje bij het serviesje vermeld. Slechts 
enkele bordjes en tasjes zijn gesigneerd met AL.

Ik heb haar toen niet de vraag gesteld waar ze het had gekocht en ook niet 
wanneer.  Ik ken er dus jammer genoeg haar verhaal niet bij. Wel kreeg het 
toen pas in mijn levensverhaal een extra betekenis: sinds 1992 ben ik een 
keramist in hart en nieren.  

In Parijs stonden werken van Antonio Lampecco en werken van mezelf 
ooit tentoongesteld in eenzelfde expo. Het was een fijne babbel toen, op 
de opening. Maar in de verste verte had ik toen weet dat dit serviesje van 
zijn hand was. Hij exposeerde er toen met zijn zeer kenmerkende grote 
bolvormige vazen met zeer typische kristalglazuren: de typische Lam-
pecco’s. Ondertussen is ook Antonio gestorven.

De oproep naar een servies met verhaal leek me passend om mijn verhaal 
en zeker dit zeer mooie tijdloze, sobere serviesje te delen. Ik zie het als een 
ode aan m’n moeder en ook aan een pionier van de Belgische keramiek. 

Dat milieubewustzijn aan de basis ligt van dit keramisch project zou m’n 
moeder opnieuw doen stralen …

— Tine Deweerdt



Het serviesverhaal van

CARLA 
Carla baat de vintagewinkel Dingskes uit in hartje Brugge. Dé uitgelezen persoon om 
ons enkele fantastische SerViesverhalen door te geven natuurlijk! Lees hier over enke-
le stuks die haar bijbleven …

Ooit kwam een vrouw naar de winkel om een specifiek melkkannetje te zoeken waar-
mee ze haar papa wou verrassen. Hij had dat van hen laten vallen en zijn vrouw was hier 
heel verdrietig om. Het was dan ook een heel speciaal servies, want het had aan het 
begin van de 20ste eeuw een prijs gewonnen bij een jaarlijkse wedstrijd in Luik. Amper 
drie dagen later vind ik dat kannetje! Laat op de avond stuur ik de dochter nog een mail-
tje om mijn klein gelukje te melden. Van puur geluk sliep ze die nacht amper, zo vertelde 
ze toen ze het kannetje kwam ophalen. 

Ik heb in de winkel een servies staan met een platte roos dat ooit te koop was met ze-
geltjes van het wasproduct Tide, waardoor het wijd verspreid is in Vlaanderen.

Een botervlootje sneuvelde omdat de kat op tafel gesprongen was om aan de boter te 
likken. Ze duwde het vlootje per ongeluk op de grond toen ze betrapt werd.

Ik herinner me een Pools-Belgisch gezin waarvan de dochter gek was op een boter- 
vlootje met deksel in de vorm van een koe. Mama was veganiste en dus was het een njet 
tot ik voorstelde er de pralines onder te bewaren …

Ik leerde ooit een Nederlandse vrouw kennen die wel tien vitrinekasten heeft met één 
bepaald servies in alle kleuren en vormen dat gemaakt is door Mosa in Maastricht door 
de ontwerper Petrus Regout.

Een van mijn mooiste herinneringen uit de winkel is een man die de tranen in de ogen 
krijgt aan het uitstalraam wanneer hij staart naar al het porselein. Hij vertelt dat hij met 
weemoed terugdenkt aan zijn 650 vazen die hij ooit verzamelde. Hij schonk ze onlangs 
aan een museum … Mooi gebaar!

— Carla Van Den Abbeel

Het serviesverhaal van

HILDE 
Er waren eens twee bordjes …

Op een dag maakte ik twee bordjes …

Met een gootje …

Ik kleurde ze, stak ze in de oven en wachtte …

Ik wachtte op zijn lievelingsbloem …

Het madeliefje …

En toen die met z’n allen boven het gras kwamen piepen …

Toen maakte ik een ochtendwandeling …

Langs de Vesten …

Plukte met de grootste zorg een heel bosje madeliefjes …

Thuisgekomen …

Vulde ik de gootjes met water …

Schikte zorgvuldig de versgeplukte madeliefjes …

Het hele bord rond …

Legde zijn geliefde praline erbij …

En wachtte …

Tot de deur openging …

Schonk heerlijke koffie …

En zei verlegen: “Gelukkige verjaardag”

Hij nam voorzichtig plaats …

Bekeek het bord vol madeliefjes en glimlachte teder …

We dronken koffie …

— Hilde Van Stichel



Het serviesverhaal van

KATHLEEN
Het begon met ‘de rode draad’: de eerste opdracht in het eerste jaar keramiek aan 
de Academie van Knokke bij Tine Deweerdt. Helemaal gebeten door het witte, fra-
giele, transparante begon ik vrij snel te werken met porselein. Voor de opdracht 
‘herhaling’ wou ik een servies maken.

Mallen maken, porselein gieten … Ik had het allemaal onder controle … dacht ik … 
niet dus. De goesting was er, maar technisch was er nog wel wat werk aan de win-
kel. Ik maakte er een potje van. Met vallen en opstaan, bloed, zweet en tranen bleef 
ik standvastig doorbijten. Ik bleef proberen en mijn servies kwam er. Om het wat 
expressiever en persoonlijker te maken werkte ik het servies af met een lijn, ge-
baseerd op een rivier. De kracht van de lijn en het water in combinatie met het 
subtiele wit, hard en zacht, wit en zwart. En bovenop mijn servies kwam een mooie 
vriendschap die ik nog steeds koester.

— Kathleen Carels

“ Porcelain is the ‘Diva’ of all clays. 

 She wants to be treated with respect and she will

 let you know when you don’t live up her wishes.

Antoinette Badenhorst



meer info:

S E RV I E S . B E

SerVies is een project van De Republiek in samenwerking met Stad Brugge en met steun van de Vlaamse Overheid.

v.u. Bart Geernaert, Sint-Jakobsstraat 36, 8000 Brugge

SerVies Brugge

ser_viesbrugge

Het serviesverhaal van

MARIJKE
Ons huis is een thuis boordevol keramiek. Zeg maar een passie.

Als klein meisje kreeg ik van een tante een tasje in keramiek met mij n naam 
erop. Een eerste prikkel voor een jarenlange weg van verzamelen en koes-
teren. Met de paplepel kreeg ik de liefde voor keramische objecten en ge-
bruikskeramiek mee.

Objecten van Rogier Vandeweghe  Amphora  en Scandinavische keramiek 
kregen hun plaats thuis en in de familie.

En eenmaal ik een eigen stek had begon het verzamelen en het dagdage-
lij ks genieten.

Oude tasjes in blauw en wit en een serviesje met handgeschilderde fi guren 
en goudpuntjes van mij n overgrootmoeder kregen gezelschap van rommel-
marktvondsten en kunstobjecten.

Of het nu om dat ene mooie tegeltje ging of dat frivole kopje, het traditi-
onele werk uit Marokko, Spanje … of de prachtige potstructuren van Tine 
Deweerdt en andere gerenommeerde kunstenaars, telkens opnieuw was 
er die coup de foudre.

Met mij n liefde voor koken is een gedekte tafel, voor welke dagdagelij kse of 
andere gelegenheid ook, een feest van keramiek en kleur.

Op een dag kochten we een huis in het zuiden van Frankrij k.

En het zal geen toeval zij n dat dit gelegen is in Saint-Quentin la Poterie, een 
dorp dat een aardewerk traditie heeft sinds de veertiende eeuw en waar op 
vandaag 30 keramisten aan het werk zij n.

En ook hun werk kreeg een plaatsje in de grote verzameling.

Een aantal jaren was ons huis in Frankrij k het trefpunt tij dens het Europese 
keramiekfestival in het dorp daar. We toverden in de zomer ons huis om tot 
een galerij  van Belgische keramiek met namen als Tjok Dessauvage, Mie-
ke Everaet, Tine Deweerdt, Anima Roos, Anne Perneel, Boudewij n Perneel, 
Lut Laleman …

Ondertussen had de keramiekmicrobe ook mij n man Lieven te pakken. Na 
jarenlang cursus volgen,  o.a.  in Knokke bij  Tine Deweerdt, en eindeloos 
zoekwerk maakt hij  op vandaag o.a. lichtobjecten in porselein.

En het verhaal zet zich voort, op zoek naar ontroerende, boeiende, vreem-
de, mooie keramiek.

Met toch altij d die grote liefde voor blauw.

— Marijke Deweerdt


