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conceptomschrijving
een poepie laten ruiken

Een poepie laten ruiken. 

Maatschappelijk gerelateerd project over kwetsbaarheid, verdeeldheid, 

groeperingen en heel veel duivenpoep.

In het noorden van Limburg ligt Horst Sevenum, een kleine gemeente met samen ongeveer 

negentien en een half duizend inwoners.

In deze gemeente zijn ze al ongeveer zes maanden in rep en roer. Er heerst een grote 

duivenplaag, de duiven terroriseren het hele dorp, de straten, de winkels, ga zo maar door. 

Maar voornamelijk de kerk, de kerk is het slachtoffer van deze 'vliegende ratten' zoals sommige 

buurtbewoners ze noemen. 

De kerk, het mikpunt van de uitwerpselen die de duiven daar lossen, ongeveer 14 kilo poep per 

duif per jaar, zou gered kunnen worden door een nestkast, een nestkast voor de slechtvalk. De 

gemeente en het kerkbestuur willen nu zo'n nestkast ophangen.

Maar de plaatselijke duivensport vereniging krijgt ontzettende onrust hierdoor. Een 

nestkast zou voor de duivensporters betekenen dat zij hun hobby niet meer uit kunnen 

oefenen. 

Een slechtvalk heeft namelijk veel honger, negentig procent van hun maaltijd 

bestaat uit duiven. 

En deze roofvogel maakt geen onderscheidt tussen de verzwakte kerkduiven of de duiven die 

worden gehouden voor de sport. 

Ik ga een materiaal onderzoek doen, een onderzoek naar materiaal dat totaal niet 

gewenst is, de duivenpoep op de kerktoren. Want waarom zien we de poep niet als grondstof in 

plaats van overlast, 14 kilo poep per duif per jaar, daar moeten we toch iets mee? 

Uiteindelijk hoop ik iets moois te maken van dit materiaal, om de 

inwoners en alle betrokken partijen trots te maken op hun duiven.

De duiven en de bijbehorende poep als waardevol te zien. 

Om deze verschillende groepen met hun verschillende standpunten dichterbij elkaar te brengen.

Niet voor,

Niet tegen,

Maar met de duiven. 

Een poepie laten ruiken.



lambertuskerk horst 

Sebastianuskerk



14 kilo poep 

Honger!!!!

panie
k!!!

Poep als grondstof?

illustraties om data te visualiseren 



aan :   kerk sevenum 

van :   lotte hendriks  

Beste meneer, mevrouw,

Voor mijn afstudeerproject aan de kunstacademie van Maastricht ben ik bezig met de duivenoverlast 

bij de kerk.Ik zag afgelopen juli het nieuwsbericht op L1 over de overlast en het plaatsen van de 

nestkasten. Dit 

veroorzaakt veel onrust bij de duivensport vereniging. Voor mijn project wil ik graag elk aspect en 

de 

verschillende betrokken partijen een stem geven als onpartijdige. Ik zou het ontzettend interessant 

vinden om een keer een kijkje te komen nemen in de toren waar de overlast groot is. Kortgeleden heb 

ik contact 

gehad met een lid van de duivensport vereniging en zou ook graag de kant van het kerkbestuur horen. 

Ik hoor graag van u, en ik kijk ernaar uit.

Hartelijke groeten,

Lotte Hendriks

project over duivenoverlast 

aan :   Lotte hendriks 

van :  kerk sevenum 

dag Lotte,

In Sevenum speelde dit probleem niet, in Horst wel.

Je mailtje wordt doorgestuurd naar Henk Versleijen, die neemt contact met je op.

Met vriendelijke groet,

Sjaak Adriaanssen,

secretaris parochiefederatie Horst,Sevenum

project over duivenoverlast 



inspiratie
een poepie laten ruiken



tuur van baalen 

pigeon d'or 

de grootste vervuilers van de stad de 

schoonmakers van de stad laten worden. 

andere ontwerpers of designers met onderwerk poep  

wim delvoye 

cloaca 'kakmachine'



piero manzoni 

merde d'artiste, zijn eigen poep in blik 

jacques linzene

kak verf 

andere ontwerpers of designers met onderwerk poep  

luca ctplelletti 

koeienpoep terracotta  

phario waterschapproject 

bioplastic van menselijke uitwerpselen 



documentaires   

de bewakers van bemelen 

documentaire van hans heijnen 

een film over de honderdjarige harmonie van 

bemelen hierin liep de documentairemaker 

tegen een aantal typische dorpsfiguren aan. deze dorpfiguren is hij 

gaan volgen en zijn de 

bewakers van bemelen. bemelen een limburgs dorp dat totaal aan het 

vergrijzen is. deze mensen houden het dorp op de been. 

''alles en iedereen in zijn waarde laten''

''een dorp is een prettig overzichtelijke wereld.

zonder contrasten geen verhaal.''

toontje, het dagboek van een postduif. 

documentaire van floris jan van luyn

een documentaire over het leven van toontje een hollandse 

wedstrijdduif. vanuit groningen komt toontje bij een chinese miljonair 

in peking terecht.

film over de avonturen in het duivenvak, waarbij toontje zelf een 

stem heeft. 

Hij raakt onherroepelijk de weg kwijt en betaald daar een hoge prijs 

voor. 

''afstand geeft inzicht''

''terugvliegen is een intuitive zaak, je moet je vooral niet teveel 

concentreren.'  



materiaal
een poepie laten ruiken

Als ontwerper ben ik een bruggen bouwer, ik bouw een 

brug die leidt naar verbroedering en verbintenis. Met 

mijn afstudeerproject ga ik die brug proberen te 

bouwen. Met de duivenpoep als materiaal, het materiaal 

waar het allemaal mee begon. De duivenpoep als sociaal 

middel. Kan ik met de poep een denkbeeldige brug bouwen 

tussen deze groepen?

Het verhaal riep heel veel vragen op. Hoe gaat het nu 

met deze mensen? Is er al een oplossing? En hoe gaat het 

met de duiven? Maar de grootste vraag die speelde was 

kunnen we die 14 kilo poep per duif per jaar niet gaan 

zien als bruikbare grondstof in plaats van overlast? 

En kan ik van dit ongewenst materiaal niet iets maken 

waarop alle partijen trots worden dat het ''hun''

duiven zijn die dat tot stand hebben gebracht?

Waarom riep het deze vragen bij mij op? Waarom sprak 

dit verhaal mij zo aan? Als ontwerper ben ik verbinder, 

een verbinder tussen verschillende groepen.

Alhoewel het ontzettend tragisch voor deze groepen is 

moest ik toch een beetje lachen. Maar waarom? 

Hoezo moet ik lachen om zo iets tragisch? Eigenlijk is dit 

verhaal als een tragische komedie. De duif die 

symbool staat voor vrede terroriseert de kerk in een 

klein dorpje. De onvrede in zo'n vredig dorp. Een dorp zo 

ongecompliceerd en eenvoudig. nu helemaal in rep en roer 

om een paar poepende duiven. Maar waarom heeft zoiets 

tragisch de lachers op de hand?



Hoe kan ik mensen de waarde 

van materiaal laten inzien 

en trots laten worden op de 

herkomst van dit materiaal? 

Hoe kan ik mensen die 

tegenover elkaar staan

weer bij elkaar brengen ? 



materiaal 

emmertje duivenpoep 



materiaal 

materiaal verwerken 



verse poep gedroogde poep gedroogd en gevijzeld  

materiaal 

gedroogd rest 

na zeven

gedroogd gezeefd verbrand  



emaille proeven met gedroogd materiaal 

materiaal 

emaille proeven met gedroogd materiaal 



ammoniak met gedroogde poep ammoniak 

materiaal 

zoutzuur  zoutzuur met gedroogde poep 



verf van gedroogde duivenpoep, textiel en papier 

materiaal 



potje verse poep naar laboratorium 

opgestuurd om te laten onderzoeken of er 

geen ziekmakers inzitten 

materiaal 
foto van de petrischaaltjes met bacterien  



materiaalproeven 
naarmate ik proeven aan het doen was ervaarde ik dat 

ik in het wilde weg bezig was. ik had geen idee of het 

materiaal schadelijk is of welke grondstoffen er 

inzitten. 

waardoor ik heb besloten om de materiaalproeven voor 

een tijd te staken totdat ik meer wist van het 

materiaal. om hierachter te komen ben ik gestart met 

een samenwerking met hogeschool zuyd applied science. 

na een veel mailverkeer werd ik uiteindelijk gekoppeld 

aan een student chemie. Serdar is een derdejaars 

student aan die opleiding. hij kon mij helpen met 

onderzoek naar de poep. de enige tegenslag was dat er 

geen mogelijkheid was om onderzoek naar het materiaal 

te doen in het laboratorium in verband met veiligheids 

en gezondheids risico's. na wat speurwerk op internet 

kwam er een thesis bovendrijven van een technische 

universiteit studente uit praag. in dit document stond 

precies beschreven wat er in de poep zit, een hele lijst 

aan grondstoffen. met deze lijst mocht ik dus wel naar  

serdar toe om zijn hulp te vragen. de thesis bestond 

namelijk uit tekst die voor mij totaal onbegrijpbaar 

was 

ik had hier veel vragen over. serdar ging aan de slag en 

is een document, wat ook in deze inlevermap staat, al 

mijn vragen gaan beantwoorden. 

- wat gebeurd er als ik de keramiek en duivenpoep 

  combineer? 

- zijn er gezondheidsrisico's als ik er bijvoorbeeld 

  servies van maak?

- welke grondstoffen zitten er nog in de poep als ik de          

  keramiek stook op 1060 graden? 

hij heeft de antwoorden van mijn vragen op een rijtje 

gezet, met nog extra informatie. veel van mijn vragen 

kunnen niet beantwoordt worden omdat deze zaken niet 

in het lab uitgezocht kunnen worden. aangezien de 

corona crisis gaat dit ook niet meer lukken. veel 

antwoorden blijven dus gissen. 



Chloride 

Fosfor
kalium

calciet kwarts

magnesium

ammoniak

salpeterzuur

materiaalproeven 

calcium

Natrium

ammonium

fosfaat

urinezuur
kalium

nitraat

sulfaat



netwerk
een poepie laten ruiken

netwerk

r



Ome frits, 

sv de snelvliegers 

ome frits is lid van postduivenvereniging 

''de snelvliegers'' de partij die tegen de komst van de 

slechtvalk is. We liepen wat rond zijn ''duivenpaleis'' 

en hij liet mij zijn mooiste duiven zien. Ik vroeg naar de 

situatie rond de slechtvalk, ik merkte aan zijn stem en 

zag aan zijn gezicht dat hij er niet graag over sprak. 

Hij zei dat een duif nooit kans maakt bij een slechtvalk. 

De roofvogel duikt namelijk met bijna 400 kilometer per 

uur op een nietsvermoedend groepje duiven af. En dan is 

er zelfs voor een gezonde duif geen ontsnappen meer 

aan. Ome Frits wimpelde het onderwerp af en ging verder 

over zijn eigen ''duifjes''.

netwerk

sjaak keunen 

Sjaak is de voorzitter van ''De Snelvliegers.'' Sjaak 

wilde er wel over praten, graag zelfs. L1 was voor het 

nieuwsitem bij hem thuis geweest, er was een uur aan 

materiaal geschoten, wat enkel op tv kwam waren een 

aantal zinnen van Sjaak zoals: ''Den isse dn hannes.'' In 

het Nederlands vertaald. ''Dan is hij de pineut.'' Wat 

doelde op een nietsvermoedende duif die mogelijk wordt 

aangevallen door de toekomstige slechtvalk. Sjaak zei 

dat zijn zinnen deels uit verband waren getrokken. Er 

was sensatie gezocht. Het was hartje augustus dus 

komkommertijd zoals ze dat dan noemen.  



Henk versleijen,

kerkbestuur horst 

sevenum 

Ook heb ik Henk Versleijen, voorzitter van het 

Kerkbestuur Horst-Sevenum, mogen spreken. Ik had met 

hem een afspraak gemaakt om zijn kant van het verhaal 

te horen en een bezoekje te brengen aan de toren van 

de Lambertuskerk. Meneer Versleijen liet mij de rasters 

zien die afgelopen januari geplaatst zijn voor de 

openingen in de kerktorens. Enorme rekken die de duiven 

buiten moeten houden, zo ook hun poep. Een nestkast voor 

de slechtvalk kan dus van de baan. Ik merkte Henk dat 

de situatie hem heel erg aangreep. ''De uitwerpselen 

zaten soms wel tot deze hoogte.'' 

Meneer Versleijen gebaarde met zijn handen dat het 

wel 20 centimeter dikke lagen waren. 

Al die uitwerpselen werden eens in de zoveel tijd 

verwijderd door een grote groep vrijwilligers, 

vrijwilligers die met man en macht hielpen om de kerk 

netwerk

vrij te houden van de aantastende poep. Afgelopen 

januari is zelfs de klokkenstoel vervangen, deze was 

ook slachtoffer geworden van de poepende duiven. Aan 

het einde van ons gesprek vertelde Henk dat omroep L1 

ook bij hem zeker een uur aan opnames had gemaakt.  Dat 

hij meerdere oplossingen had voorgelegd om het 

probleem wat er toen der tijd was op te lossen. Alleen 

de slechtvalk werd eruit gepikt. Weer zoeken naar 

sensatie, het was toch echt komkommertijd. 

conclusie: 

het was komkommertijd dus het nieuws werd 

opzettend opgeklopt. de kerk en de snelvliegers 

hebben beide hun zin. de slechtvalk is van de baan en de 

kerktorens zijn vrij van de duivenpoep. er zijn nog 2 

openstaande problemen 

-de duiven zijn hun huis kwijt, dus zijn nu plots 

dakloos geworden.

-de groepen zijn nog niet met elkaar herenigd. 

ik zou graag voor beide gevallen een oplossing bedenken 



de vernieuwde klokkenstoel, de oude moest 

vervangen worden door de hoeveelheid poep 

die de klokkenstoel totaal had aangetast. 

netwerk

op de klok zelf zijn de beschadigingen die de duivenpoep 

hebben veroorzaakt nog goed te zien. 



netwerk

tijdens mijn bezoek aan de kerk schoot ik 

deze foto's vogels die de rekken voor de kerk 

en de duivenpinnen niet overleefde... 



verbroedering
een poepie laten ruiken

verbroedering

hoe kan ik deze groepen verbroederen? op welke manier 

kan ik als ontwerper bruggen slaan?

Ik denk terug aan de documentaire 

''de bewakers van bemelen'' hoe hierin werd gezegt dat 

een dorp is een prettige overzichtelijke wereld. 

sociaal culturele opvattingen en leefpatronen in kleine 

gemeenschappen, zoals horst sevenum. 

het doet mij denken aan een typisch limburgse uitspraak: 

achterom is kermis. iedereen loopt bij elkaar door de 

achterdeur binnen voor een kop koffie en een lekker stuk 

limburgse vlaai. 

dus waarom nodig ik niet alle betrokken partijen uit op 

het sint lambertusplein bij de kerk. om daar samen een 

stuk vlaai  te eten en een lekker kopje koffie of thee 

te drinken. gesprekken starten en bruggen bouwen. 

een ''3 uurtje'' servies. koffie en thee servies met wat 

lekkers erbij. maar geen gewoon servies een servies 

geglazuurd met duivenpoep, dat materiaal waar het 

allemaal mee begon. hoe vies? servies!

en na afloop gezamelijk de afwas doen, de vuile vaat 

opruimen om het af te sluiten. 



keramiek proeven
een poepie laten ruiken

drogen gedroogd vijzelen rest na het zeven  gezeefde materiaal 



eitje gevonden tussen het materiaal

keramiekproeven
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20 %
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80 %

keramiek proeven 

glans wit glazuur + gedroogde duivenpoep 

glans transparant glazuur + gedroogde duivenpoep 

mat wit glazuur + gedroogde duivenpoep 

mat transparant glazuur + gedroogde duivenpoep 



keramiek proeven 

pap schept wel wat poep 

als ik foto's moet maken 

poep verbranden in de vuurkorf



keramiekproeven

duivenpoep stoken tot as 



duivenpoep as 

keramiek proeven 

duivenpoep as gemalen



keramiekproeven

mooie ''poepstukjes'', proeven maken met waterglas. om het 

materiaal te kunnen bewaren en minder kwetsbaar te maken 



glans wit glazuur + duivenpoep as 

glans transparant glazuur + duivenpoep as

mat wit glazuur + duivenpoep as

mat transparant glazuur + duivenpoep as 

25 %75 % 50 %

75 %

75 %

25 %50 %

50 %

50 %75 %

25 %

25 %

keramiek proeven 

glans wit glazuur + duivenpoep as 

glans transparant glazuur + duivenpoep as

mat wit glazuur + duivenpoep as

mat transparant glazuur + duivenpoep as 

25 % 75 %50 %

25 % 75 %50 %

25 % 75 %50 %

25 % 75 %50 %



glans wit glazuur + duivenpoep as 

glans transparant glazuur + duivenpoep as

mat wit glazuur + duivenpoep as

mat transparant glazuur + duivenpoep as 

25 % 75 %50 %

25 % 75 %50 %

25 % 75 %50 %

25 % 75 %50 %

keramiek proeven 

de uitkomst van de glazuurproeven 

vind ik heel interessant, de 

transparante glazuren vind ik het 

mooist. in deze glazuren zie je goed 

het materiaal samenwerken met de 

klei en het glazuur,

een combinatie tussen deze 3 

verschillende kleien lijkt mij heel erg 

mooi voor de vuile vaat. in combinatie 

met de transparante glazuren. 75 

procent vind ik over het algemeen het 

beste resultaat. 



keramiekproeven

glazuurproeven met vlakken, ongeglazuurd 



keramiekproeven

gestookt  



keramiekproeven



keramiekproeven

gedroodge poep en as door klei geroerd,

weinig effect. 



vormonderzoek 
een poepie laten ruiken

voor mijn vormonderzoek heb ik mij vooral laten 

inspireren door laboratorium glas. in mijn hele project 

blijft dit een terugkomend item te zijn. 

petrischaaltjes om te presenteren, onderzoek bij de 

dierenartsenpraktijk maar ook bij applied science. 

wat mij aanspreekt aan dit glas is dat 

laboratoriumglas bekend staat als steriel en schoon. 

terwijl de duivenpoep wordt gezien als iets vies en iets 

wat heel erg onhygienisch is. deze contrasten vind ik 

interessant om op te zoeken. 

tijdens de opendag lagen mijn proeven op tafel in de 

petrischaaltjes, mensen keken ernaar en sommige mensen 

paktte het zelfs op. als ik dan vertelde of ze lazen 

dat het duivenpoep was was het opeens vies. 

hoe vies is vies? en durven mensen uit de koffie kopjes te 

drinken als het geglazuurd is met duivenpoep maar als 

de vorm eruitziet alsof het heel erg schoon is? 

de vuile vaat opknappen. 



vormonderzoek 

gipsmalletjes gemaakt van latex om gips proeven te doen, maar ik 

merkte al snel dat deze manier van vormonderzoek niet geschikt is voor 

dit project, toen ben ik overgegaan op vormonderzoek op papier. 



vormonderzoek 



gebaksbordje 19 cm doorsnee

schoteltje 15 cm doorsnee 

Koffiefilter passend op de koffiekan 

vormonderzoek 

Theekan  13 cm doorsnee, 17 cm hoogte 

Koffiekan 13 cm doorsnee 17 cm hoogte 

koffiekop 7 cm doorsnee, 6 cm hoogte 

theekop  9 cm doorsnee, 5,5 cm hoogte 



vormonderzoek

laboratoriumglas 



vormonderzoek

gipsmallen maken is thuis best een uitdaging



eerste stook van servies vormen.  



vormonderzoek

1ste glazuurstook, vind de glazuur erg 

overheersend, 50 procent as is de goede 

verhouding, meer testen doen. 

3 delige koffiekan,



koffie kan theekop

vormonderzoek

koffiekop



vormonderzoek

gekeken naar mogelijkheden om de deksel van de kan 

weg te laten en de trechter verder te laten 

zakken. steeltjes van de lepeltjes gebruikt.

Niet mooi, niet fijn genoeg. 



vormonderzoek

gaten in de trechter, met pluggen er in. de roervlo is 

onderweg, om de pluggen te vervangen door roervlo 

vorm. vind dit uiterlijk ook niet zo mooi. 



vormonderzoek

de trechter vast in de deksel. vind het uiterlijk van 

de kan het mooiste als hij de hoogte in gaat, 

het stapel effect vind ik mooi ogen. Deze optie is 

beter dan de losse trechter, de deksel moet ik 

verder uitwerken.



vormonderzoek

de filter met deksel past perfect op het kopje. 

1 kopje koffie? 



vormonderzoek



vormonderzoek

taartschep breekt steeds op hetzelfde punt.

Zelfs met aardewerklijm.



na het gesprek wat ik had met maarten besloten om aan 

de kopjes en aan de koffiekan een oor te maken gezien de 

doelgroep. om de functionaliteit te verhogen. 

aankomende week veel vormproeven doen voor dit oortje. 

vormonderzoek



vormonderzoek

oortjes inspiratie.



vormonderzoek



vormonderzoek

enige oortje wat de oven heeft overleefd. nu bezig 

met een mal te maken waar het oortje al in zit. 

poep glazuur komt het beste tot zijn recht in het 

glanstransparant glazuur



oortje aan de kan en kopjes 

vind ik niet mooi. het doet 

afbreuk aan de kopjes. EN IS 

ZEER FRAGIEL.

Het project gaat vooral om 

concept en niet om een 

perfect uitgevoerde servies 

set. daar is veel meer tijd 

voor nodig. hopelijk krijg ik 

deze tijd na mijn afstuderen 

vormonderzoek



vormonderzoek

op een hogere temperatuur barst het aardewerk in 

de oven? teveel glazuur



vormonderzoek

linker suikerpotje is mat geglazuurd en de rechter is 

glans geglazuurd. vind het materiaal in de glanslaag 

beter tot zijn recht komen. 



go no go presentatie 
een poepie laten ruiken

klaar voor de go no go presentatie 



go no go presentatie

presentatie bij go no go 



go no go presentatie

glazuurproeven met gedroogde poep op verschillende 

soorten klei, glans, mat, wit, transparant glazuur

poep gedroogd in oven 



go no go presentatie

verse duiven poep tot as gemaakt, met deze as glazuurproeven gedaan .



go no go presentatie



vormonderzoek

terugkijkende naar al mijn procesfoto's zag ik de 

foto's van de go no go presentatie. de wit, rood en 

zwartbakkende proeven. ik vond deze combinatie heel 

mooi en goed bij het project passen. 



combinatie met roodbakkende zwartbakkende en wit 

bakkende klei. mooie combinatie met de poep. 

vormonderzoek

al deze kleuren komen terug in de poep. door deze 

kleuren wordt het geheel veel minder flets en met 

kleine details van deze klei krijgt alles wat meer 

kleur. na weer nieuwe proeven doen met deze klei. kwam 

ik er toch achter dat de rood en zwart bakkende klei 

geen positiefve aanvullingen aan het servies waren.  



vormonderzoek

roodbakkende klei is toch niet mooi, poepglazuur komt 

niet mooi tot zijn recht en vind de uitstraling niet 

wat ik voor ogen had. ik kom weer terug op deze keuze 

en ga verder met de wit bakkende aardewerk. 



vormonderzoek

klei ging barsten. matte glazuur is helemaal neet 

optie bij de roodbakkende klei. vind het geen mooi 

effect. 



vormonderzoek



vormonderzoek

taartschep eindelijk gelukt, maar bij nader inzien 

heb ik de taartschep en het vorkje geschrapt. 

typisch limburgse vlaai eet je op de ''vuist'' dus met 

je handen. een typisch limburgs project vraagt om een 

limburgse aanpak.



de vuile vaat 
een poepie laten ruiken

om te vuile vaat te kunnen opruimen heb ik bijbehorende 

theedoeken gemaakt. 6 verschillende prints. 

de naam van het onderzoek is ''Een poepie laten ruiken'' 

waarbij aan het einde ''de vuile vaat'' wordt opgeknapt 

met het ''hoe vies? servies?  

Het gesprek wat hopelijk zo snel mogelijk gaat 

plaatsvinden dient voor het verbroederen voor de 

betrokken partijen. onder het genot van een kopje 

koffie en een stuk limburgse vlaai wordt ''de vuile 

vaat'' opgeknapt.



de vuile vaat 

koffie, thee en een stuk limburgse 

vlaai eten met alle betrokken, op 

het lambertusplein.  



illustratie voor theedoek, te algemeen. kan bij elk 

sevies project passen 

de vuile vaat 

illustratie voor theedoek, past goed bij het project. 



illustratie voor theedoek, past goed bij het project. 

de vuile vaat 

illustratie voor theedoek, past goed bij het project. 



de vuile vaat 

illustratie voor theedoek te druk maar voor poster wel mooi 



de vuile vaat 



de vuile vaat 



zeefdrukken op de academie



de vuile vaat 

theedoeken ''de vuile vaat''



de vuile vaat 

labeltje in theedoek 



hoe vies? servies! 
een poepie laten ruiken



hoe vies? servies!

h o e  v i e s ? 

S e r v i e s ! 



hoe vies? servies!

de eerste foto's die ik maaktte. maar tijdens het 

bewerken van de foto's merktte ik dat ik het niet 

fris genoeg vond. daarna nog met witte achtergrond 

geprobeerd. 



hoe vies? servies!

wit is veel frisser en past beter bij de fotografie 

bij de rest van het project. 



hoe vies? servies!



hoe vies? servies!

details 



hoe vies? servies!



hoe vies? servies!

als productfoto's heb ik gif bestanden 

gemaakt. een eindeloos doorlopend 

filmpje waarin een scene te zien is van  

het ''verbroederings'' gesprek. 



hoe vies? servies!



hoe vies? servies!



hoe vies? servies!



hoe vies? servies!



hoe vies? servies!



hoe vies? servies!

vanwege de corona crisis, is de huidige 

situatie niet ideaal voor  mijn 

project.

Het gesprek bij de kerk kan op korte 

termijn nog niet doorgezet worden. 

Maar dit gaat zeker nog plaats 

vinden.

om iedereen toch op de hoogte te 

houden van het project heb ik 

ansichtkaartjes gemaakt. om iedereen 

een persoonlijke boodschap te sturen 

en uit te nodigingen voor het komende 

gesprek. 

om deze brief uiteindelijk met de 

post''duif te versturen. 



hoe vies? servies!



hoe vies? servies!



hoe vies? servies!



fysieke presentatie 
een poepie laten ruiken



fysieke presentatie 

inspiratie vanuit deze plaatjes van laboratoria, 

veel blokken, vlakken en verschillende onderdelen 

opgebouwd. 



fysieke presentatie 

forma fantasma



fysieke presentatie 

forma fantasma



fysieke presentatie 

opgebouwd uit verschillende blokken en onderdelen, 

elk blok staat voor een ander deel in het onderzoek. 



fysieke presentatie 

verschillende blokken voor 

verschillende delen van het 

onderzoek.

linksboven lijst voor de 

prints op doek. 

een plaat met gaatjes met 

houten pluggen om de kleine 

glazuurproeven op te pre-

senteren. zoals bij de foto 

linksonder. een paneel met 

foto's? poloroids?

1 paneel met een ipad 

waarop een video te zien is.  

een blok als lange tafel 

tussen de rest van de 

blokken met een gedekte 

tafel. een blok met labora-

toriumglas.



fysieke presentatie 

presentatie en product 

fotografie inspiratie. 

Handen spelen grote rol



fysieke presentatie 



fysieke presentatie fysieke presentatie 



fysieke presentatie 

presentatiemeubels inspiratie duivenhokken ome frtis 

en reismanden als de duiven op wedstrijd gaan,  



publicatie
een poepie laten ruiken

vrijdag ochtend 15 mei interview met hallo 

horst aan de maas. l1 gecontacteerd maar 

nog geen reactie. 



publicatie 



publicatie 

krantenartikel in de hallo horst aan de maas en hallo peel en maas 21 mei. 



de huidige situatie, 

thuis werkplaats  
een poepie laten ruiken

thuiswerkplaats



thuiswerkplaats



werkplaatsje 

thuiswerkplaats



keramiek oven die ik heb gekregen 

thuiswerkplaats

keramiekoven,  bouwjaar  1978 ,  Max temperatuur  1150



eerste keer zelf een oven stoken. te gek!

thuiswerkplaats

eindresultaat



studio lotte hendriks 
een poepie laten ruiken



VISITE KAARTJE VOORKANT VISITE KAARTJE ACHTERKANT



met heel veel dank aan:

Mafad, academy of fine arts and design

Project kunst, Lectoraat Autonomie en 

Openbaarheid in de Kunsten.

Applied science zuyd 

dik Scheepers

Sofie hermans

Joery erna

Ties van de werff

serdar ahmad 

Henk versleijen 

Sjaak keunen

Frans van den goor ''ome frits''

de material girls 

pap, mam en sjors voor al het geduld en 

de support tijdens mijn afstudeerproject. 

via instagram  

Lotte Hendriks  

@studiolottehendriks 

0657338979 

www.studiolottehendriks.com




