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Bij Tichelaar is hedendaagse kunstnijverheid geen contradictie

Continueren?
Re – presenteren!
Nog niet eens zo heel lang behoort het tot de inventaris van een doopsgezinde kerk,
het wandbord met het motto van haar gelovigen. Het werd omstreeks 1943 door
doopsgezind predikant Smeding geformuleerd: ‘Dopen wat mondig is / Spreken dat
bondig is / Vrij in het christelijk geloven / Daden gaan woorden te boven.’ Deze borden werden gemaakt op de geboortegrond van het doperse gedachtegoed, zelfs ván die
geboortegrond: uit Friese klei, door een aardewerkfabriek aan het IJsselmeer, die nog
steeds bestaat en zich sinds 1960 Koninklijk mag noemen: de Koninklijke Tichelaar
te Makkum.

huidige
directeur, Jan Tichelaar (48). De
weergave van zijn bevlogen verhaal over de continuïteit van
een familiebedrijf kan associatief worden
opgehangen aan woorden uit de tekst op
het doperse wandbord.

M

enno ontmoette de

De familie Tichelaar was altijd
doopsgezind. ‘Mijn oma was lid van de
zus ter k ring, t wee van haar dochter s
trouwden met doopsgezinde dominees.
Zelf ben ik niet kerkelijk opgevoed, maar ik
beschouw mezelf ook niet als atheïst. Laatst
hoorde ik op de radio een stand-upcomedian
zeggen: “Geloven is prachtig, met religie heb ik
wat meer moeite.” Daar herkende ik mij wel in.’

geloven

De geschiedenis van het bedrijf waar nu Jan
Tichelaar directeur is, valt samen te vatten in vier fases. Het ontstond vóór 1572 – uit dat jaar dateert een

bondig

Studio Job,
‘Still Life’, 2004.

Spaanse kaar t waarop
een bricaría, een baksteenfabriek, staat ingetekend. De eerste fase eindigde toen de behoefte aan
bakstenen afnam, rond 1680.
Het bedrijf ging over op de productie van tamelijk grof gebruiksaardewerk en tegels. De producten
werden per schip afgezet op markten tot
aan Sint Petersburg. Deze tweede fase
eindigde aan het eind van de negentiende
eeuw, toen vanuit Engeland een nieuwe productietechniek overwaaide. ‘Daardoor kon je industrieel gaan produceren. Iedereen stapte dus over,
behalve mijn betovergrootvader. Waarom weten we
niet. Het kostte hem wel zijn toegang tot de markt
voor gebruiksaardewerk, want zijn concurrenten konden hun producten voortaan goedkoper aanbieden.’
De voorvader stapte over naar sieraardewerk, en
luidde daarmee fase drie in. ‘Hij ging met zijn producten
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Maree Blok/Bas Lugthart, ‘It sil heve Elfstedenmonument’, 1999-heden.

naar de wereldtentoonstellingen in Brussel en Parijs,
zette een dealernetwerk op en gaf catalogi uit – al met
al heel ondernemend. Het hoogtepunt van deze derde
fase ligt rond 1970: eikenhouten meubelen, Perzisch
kleedje op tafel en een Makkumer bord aan de
muur.’
vrij ‘Mijn vader heeft zich er altijd voor behoed mij,
of mijn twee zussen, voor te bestemmen. Dat had hij
zich zo stellig voorgenomen dat het bijna een taboe
werd. Misschien ook daarom blokte ik het uit wanneer
anderen in mijn omgeving indirect polsten of ik “er al
aan toe” was. Mijn studie was mijn keuze, ik ging naar
Delft, er tstechnologie studeren. Dat is een fysischchemische studie, hoe scheid je het waardeloze van
het waardevolle – maar eigenlijk doet dat er niet toe,
je leert vooral analytisch nadenken. Na mijn afstuderen ging ik werken bij Hoogovens, en wonen in Amsterdam.’

‘Mijn vader, die in 1959 in het bedrijf was
gekomen, kreeg in 1980 het tij tegen. Smaak en bestedingspatroon veranderden. Kenmerkend voor de kentering is het verdwijnen van speciaalzaken als Focke &
Meltzer. KTM heeft tweemaal collectief ontslag moeten aanvragen. Mijn vader heeft dat keurig afgehecht
en zich in 1985 teruggetrokken.’
spreken

‘Toen ik twee jaar bij Hoogovens werkte, werd ik benaderd door de toenmalige directeur van KTM, Cees
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een mal i g mag a zi n e

van Zeumeren. Na een korte periode met een “directeur van buiten” was hij, op verzoek van het personeel
maar tegen zijn ambitie, van bedrijfsleider directeur
geworden. Of ik bedrijfsleider wilde worden. Ik heb
toen heel rationeel afgewogen, gesproken met kenners van het bedrijf, gewoon de assessments gedaan.
En een escape ingebouwd: mocht mijn aanstelling een
vergissing blijken, dan zouden we de samenwerking
beëindigen – wat evengoed een escape voor het bedrijf was, want hoe kom je anders van een Tichelaar
af? Daarbij: mijn vrouw en ik wilden terug naar Friesland. Pas toen besloot ik: We doen het.’
Nu realiseert hij zich hoe weinig hij toen
besefte wat minstens zo belangrijk was: ‘Het bedrijf
was in problemen. Onbewust vraag je je af wie het zal
doen als jij het niet doet. Daar speelt onbewust wel
een besef van verantwoordelijkheid, ja...’
‘Ik vind het lastig onder woorden te brengen. Ik
was 27. Het heeft mij gevormd. Ik ben blij dat ik veel
aan het bedrijf heb kunnen geven. Zo is het gegaan en
dat is goed.’

Jan Tichelaar.

woorden

Jan Tichelaar begon in 1990, werd adjunct in
1993 en directeur in 1995. ‘Het was schraalhans troef. Je
hoefde geen Einstein te zijn om te snappen dat het niet
goed ging komen. Ik snapte het in 1994. Gelukkig, want
je komt pas in actie als je ziet dat de nood hoog is.’
Hij begon basaal: er moest geld komen, dus organiseerde hij een uitverkoop. ‘50% korting, van Hemeldade n

Wij weten wat
anderen niet
meer weten.
Wij kunnen
inzetten wat
anderen nog
niet kunnen

ERICK VAN EGERAAT,
MARCEL WANDERS, BORD.

STADSSCHOUWBURG
HAARLEM, 2008.

DOOPSGEZIND SCHUILKERKJE IN PI

DE WEBSITE VAN KTM, WWW.TICHELAAR.NL, BIEDT EEN
RUIME IMPRESSIE VAN DE VORMGEVINGS-, ARCHITECTUUREN KUNSTPROJECTEN VAN KTM, EN EEN WEBSHOP.

vaart tot in het weekend. Een daverend succes, allicht.
Er stond een file tot de snelweg. De opbrengst investeerden we in de restauratie van de gebouwen. Bedrijfseconomisch een waardeloze investering, want je
krijgt er niks voor terug, in elk geval niet direct.’
Jan Tichelaar beschouwt het als het point of
no return. Het werd de start van fase vier. ‘Ik wilde het
bedrijf continueren. Met hulp van wat ik zag als onze
twee kernwaarden, vakmanschap en keramische kennis. Tot dan toe zetten we ons vakmanschap vooral in
voor het reproduceren van wat we eind achttiende
eeuw al maakten, en onze kennis voor restauratieprojecten. Maar als je die combinaties ontkoppelt, gaat er
een wereld open! Dan kom je tegenover de erfgoedkant terecht, in de ontwerpwereld, zelfs midden in de
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HELLA JONGERIUS, ROOD-WITTE PORSELEINEN VAAS.

avant garde van vormgeving en architectuur.
Wij weten wat anderen niet meer weten. Wij kunnen
inzetten wat anderen nog niet kunnen. Er is geen verschil tussen materiaalonderzoek voor een restauratie
of voor een hedendaags architect of vormgever. Het
is dezelfde nieuwsgierige houding. Wij worden aangetrokken door ontwerpers en kunstenaars die dat onderzoekende herkennen. Het is geestverwantschap:
je ontwikkelt samen en put voldoening uit de samenwerking en het resultaat daarvan. Ik noem het cocreatie. Wij willen iets aan een product toevoegen
dat het technische en het esthetische overstijgt: culturele waarde. En daarbij houden we géén rekening
met de markt. Wel probeer ik de markt zo goed mogelijk te bereiken, bijvoorbeeld op beurzen in Milaan
en New York – de nieuwe wereldtentoonstellingen.’
DOPEN Hij wil absoluut geen ‘ontzettend ik-verhaal’.
‘We doen het met z’n allen. Ik ben me er heel sterk van
bewust dat het zonder de medewerkers, al moesten ze
soms wennen aan de nieuwe koers, niet gelukt was.’
Hij leidt het bedrijf nu twintig jaar, maar ziet ook
de tijdelijkheid. ‘Ik pas een tijdje op het bedrijf, zal het
ook weer moeten doorgeven. Ik werk binnen kaders
waarvan ik overtuigd ben. Mijn opvolger zal misschien
weer andere kaders aanbrengen. Dat is prima.’

Nelleke de Jong is freelance tekstschrijver met een
speciale belangstelling voor kunst en cultuur
(www.bergindepolder.nl).
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