
JandeQuba gelooft in de 
veelzijdigheid van black ceramic

Colombiaans aardewerk is uniek omdat 

het prachtig zwart is met een diep gepolijs- 

te glans. Het kan zowel een decoratief als 

een gebruiksdoeleind hebben. We hebben 

daar ‘in colours’ aan toegevoegd omdat de 

collectie zich kenmerkt door de kleuren. 

Dit is tevens wat Black in Colours  

onderscheidt van andere collecties.

Het zwarte aardewerk van de handwerkslieden in 

La Chamba, Colombia, is internationaal bekend en 

hun producten worden overal ter wereld gebruikt.                                                                                                         

Aan de rand van het dorp vlakbij de rijstvelden 

graven de mannen de klei uit en vervoeren deze in 

zakken van wel 100 kg per stuk op een brommer 

naar huis. Het is zwaar werk en het wordt allemaal 

slechts met spade en bijl gedaan.
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FLINKE KLUS
Het productieproces is al even intensief. 

Met behulp van mallen ontstaan de eerste 

modellen van zwarte klei. Alle modellen 

boetseren ze uit de hand.  De ambachts-

vrouwen gebruiken ronde agaatstenen om 

de producten mee te polijsten. Een ar-

beidsintensieve klus. Als de rode kleilaag 

droog is wrijven ze met de stenen over 

de vormen heen en weer. Net zo lang tot 

de glanzend glad geworden schaal of kop 

diep gaat glimmen. Door deze afwerking 

worden de producten waterdicht.

Veel families hebben een eigen oven op 

het erf. In oude olievaten worden de nog 

brosse, droge voorwerpen gebakken. Als 

de vaten nog warm zijn worden ze er uit-

gehaald en scheppen ze er wat koeienpoep 

overheen zodat er rook ontstaat. De rook 

geeft samen met de smeulende rijstsch-

illen de prachtige zwarte kleur aan het 

aardewerk.

 

Lara: ”De vrouwen zijn heel bedreven 

met de klei en hoe ze productontwerpen 

opbouwen. Hier in Nederland hebben we 

allerlei middelen en zij hebben geen ger-

eedschap zoals wij dat kennen en komen 

even goed tot een mooi product.“

Een van de doelen van het samenwer-

kingsproject is de lokale handwerkslieden 

kennis laten maken met productinnovatie. 

Zo kunnen zij hun eigen toekomst verster-

ken gebruikmakend van hun eigen unieke 

materialen en technieken.
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