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G a a n d e



Gaande

Nooit kon ik het benoemen, maar het was er eigenlijk altijd al:  
dat gevoel van ik wil scheppen. Ik wil gaande zijn.

De radioverhalen die me vergezelden in mijn broze jeugd prikkelden mijn fantasie.  
De prachtige muziek een helende factor in de doctrine van de autoritaire en 

machtswellustige professionele opvoeders die op hun beurt ook weer  
slachtoffer waren van die tijdsgeest.

Geboeid maar ook kritisch nam ik de verhalen en de gewoontes van de mensen in mijn 
geboortedorp Berkelaar en ook van de hogepriester in zijn preekstoel in de stad op.

Het ontworstelen ging langzaam zoals een puberverhaal wel vaker verloopt.  
Stormachtig echter was de verwezing. Eigenlijk schudde de aarde een decennium  

onder mijn voeten. Maar de basis was gelegd. En ik ontdekte dat de handen die je als 
eerste kunnen helpen je eigen handen zijn, letterlijk en figuurlijk.

Zoeken naar het nieuwe en onbekende is mijn levenselixer. Maar ook is er de twijfel.  
Een aangeboren eigenschap voor een ontdekker.

Twijfel aan de maatschappelijke ontwikkelingen, waarin ik een richting zocht en zoek.  
In het historische verband, van de naoorlogse jaren, hoe deze evalueerden  

in een banale verkwistende consumptie machine, aangestuurd door  
rendementsgeile grootmachten. De vervlakking van de moraal die zijn intrede deed  

kon ook niet meer door de gekende bindende krachten worden opgevangen.  
Eerder wordt ze aangewakkerd door de schreeuwerigheid van de kauwgomballentaal.  

Een te betreuren ontwikkeling op wereldschaal.

Ik zocht verdieping en ontdekte de magie van klei en de hiermee verbonden elementen 
water, lucht en vuur. Het vijfde element: de scheppende mensenhand  

die als een tijdsnoer in duizenden jaren de afspiegeling vormt  
van de creërende geest in culturen wereldwijd.

Een fantastische bron om gaande te zijn.

Lei Hannen



Ieder kunstwerk is een kind van zijn tijd. 
Kandinsky





Een kunstenaar is niet iemand die iets kan, 
het is iemand die iets wil.



Ik zoek niet, ik vind. Picasso





Schoonheid belooft geluk.





‘t leven is onvolmaakt
en dat moet vooral zo blijven.



Alles van waarde is weerloos. 
Lucebert



De geest is als een paraplu: hij is het best als hij open is.



Niets is wat het schijnt.



Het is erger je droom niet uit te voeren, 
dan te falen in het uitvoeren van die droom.





Geluk bestaat erin iets te doen 
waarin je goed bent.





Ik geef niet het zichtbare weer, maar maak het zichtbaar. Klee



De wereld draait toch door.

Doenja Heja



schild
50 x 35 x 10 cm

sinterengobe / steengoed

doosje
25 x 10 x 8 cm
raku keramiek

panta rhei
70 x 50 x 10 cm

sinterengobe / steengoed

panta rhei
45 x 45 x 10 cm

raku keramiek / Naamse steen

stier
25 x 25 x 6

raku keramiek / Naamse steen

‘kiek doa’
40 x 35 x 10 cm

aardewerk / engobes

tors
45 x 40 x 8 cm
raku keramiek / 
Naamse steen

verbinding
30 x 40 x 25 cm
raku keramiek

torro
27 x 25 x 6 cm
raku keramiek / 
Naamse steen

kracht
30 x 30 x 6 cm
raku keramiek / 
Naamse steen

de sprong
20 x 30 x 6 cm
raku keramiek / 
Naamse steen

voorjaar
25 x 30 x 6 cm
raku keramiek / 
Naamse steen

galop
30 x 20 x 6 cm
raku keramiek / 
Naamse steen

dubbel deksel vaas
45 x 30 x 8 cm

steengoed / asglazuur

‘if not for you’
60 x 30 x 10 cm

aardewerk / engobes

ich en dich
45 x 40 x 8 cm

aardewerk / engobes

Henri de B.
45 x 30 x 8 cm

aardewerk / engobes

‘ein ster’
45 x 40 x 10 cm

aardewerk / engobes

‘et geit veuroet’
55 x 40 x 10 cm

aardewerk / engobes

‘ich auch’
45 x 45 x 10 cm

aardewerk / engobes



Victorie en vrijheid
in opdracht van de stichting ‘op vleugels der vrijheid’ Pey-Echt 

350 x 400 x 100 cm
RVS en aluminium


