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Edel en 
eenvoudig
Een huis vol Bauhauskeramiek
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Ze staat er mee op en deze ke-

ramiek is het laatste dat ze ziet 

als ze gaat slapen. Elisabeth Eyl 

verzamelt Bauhauskeramiek. In ongeveer 

tien jaar tijd bracht ze een paar honderd 

objecten bij elkaar. De collectie staat 

verspreid door het hele huis. In open 

vitrines zodat je ze kunt aanraken en 

oppakken. De keramiek gebruiken in het 

dagelijks leven, gaat Eyl net iets te ver. 

‘De échte collectie, daar eet ik niet van. 

Die stukken zijn mijn lievelingen.’

TEKST: SANDRA VAN BERKUM     
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doe iets wat bestaat…” Er opende zich een hele we-
reld. Nog spannender was het wanneer ik een van 
mijn eigen stukken zag afgebeeld in een boek!” 
“Mijn kennis heb ik vergaard met het opbouwen 
van de collectie. Ik leer door te verzamelen. In-
middels zie ik feilloos of ik te maken heb met 
een interessant stuk. Dat koop ik omdat ik het 
mooi vind, maar ook om het te kunnen onder-
zoeken. Zo breid ik niet alleen mijn collectie uit, 
maar ook mijn kennis. Al verzamelend kom ik er 
achter hoe het zit. Ik ontdek mijn eigen collectie 
steeds opnieuw”.
“Eigenlijk verzamel ik omgekeerd. Bij een post-
zegelverzameling weet je wat je niet hebt, wat 
er nog ontbreekt. Ik weet niet wat ik niet heb, 
het blijft een ontdekkingstocht, dat maakt het 
zo interessant, ik word steeds verrast. Het is niet 
zo dat ik alles hoef te hebben om mijn verzame-
ling compleet te maken. Ik geloof dat een col-
lectie moet ontstaan. Miskopen zijn er niet. Ik 
stoot ook nooit een stuk af. Van elk stuk geniet 
ik én leer ik. Mijn collectie is niet bedoeld als 
een winstgevende investering. Het is eerder een 
investering in kennis.”

“De ideale Bauhausvorm is 

eenvoudig en zuiver en spreekt 

voor zichzelf. Het ging om de pure 

vorm, decoratie was niet nodig. 

Maar dat is niet vol te houden als je 

wilt verkopen, mensen houden nu 

eenmaal van decoratie.” 

“Mijn collectie is niet bedoeld als 

een winstgevende investering. Het 

is eerder een investering in kennis.”
openingspagina
Theepot, Carstens, Uffrecht 1931-
1932. Het in serie geproduceerde 
gebruiksgoed werd handmatig ge-
decoreerd, hier in combinatie met de 
Spritzdekortechniek.

linkerpagina
Het dekseldoosje dat Eyl op haar 
hand houdt, is van Carstens, Gräfen-
roda 1931-1932. De Bauhausvormen 
vind je terug in de driehoekige vorm 
en de cirkelvormige voet.

rechtsonder
Een van Eyls eerste aankopen. Waar-
schijnlijk uit de Carstens groep.

uiterst rechtsonder
Topvondst: een compleet theeser-
vies van de Hael Werkstatte, naar 
ontwerp van Margarete Heymann-
Loebenstein, periode 1924-1932.

De collectie van Eyl omvat objecten van Bau-
haus-leerlingen die werkten volgens de strikte 
Bauhausleer, maar ze heeft ook veel werk uit de 
‘nasleep’ van Bauhaus, de zogenaamde Bauhaus-
gerelateerde keramiek. De Bauhausvormgeving 
uit de jaren 20 en 30 is uitgewaaierd over de hele 
wereld, ook in India en Japan kom je het tegen. 
Het heeft gezorgd voor een enorme veelheid aan 
verschijningsvormen en dat zie je terug in Eyls 
collectie. Toch blijkt alles wonderwel goed bij el-
kaar te passen. 

Snoepjes
Eyl brengt haar stukken met veel gevoel en ken-
nis bij elkaar. “Aanvankelijk wist ik er weinig van. 
Ik viel er gewoon voor. Het is zo speels en kleur-
rijk, ik word er vrolijk van. Het ene stuk is nog 
mooier dan het andere. Snoepjes zijn het. Ik kon 
niet meer stoppen! Het aanbod is heel gefragmen-
teerd, je vindt nu eens een kopje, dan weer een 
bordje, een taartplateau of een chocoladekan. Ik 
scharrel mijn collectie als het ware bij elkaar.”
“Mijn topaankoop was een compleet theeser-
vies van de Hael Werkstätte, gemaakt naar een 
ontwerp van Margarete Heymann-Loebenstein. 
Een fraai voorbeeld van typische Bauhausvorm-
geving. Ik wist dat de kans vrijwel nihil was dat 
ik nog eens zo’n ensemble zou tegenkomen. Ik 
kon het echt niet laten schieten. Dit spectaculaire 
geelgekleurde servies zou mijn verzameling meer 
‘body’ geven, meer glans, meer inhoudelijke bete-
kenis. “Dan maar een boterham minder,” dacht 
ik.”

Verzamelen is leren
“Ik koop via veilingen en internet, maar struin ook 
marktjes af. Daar vind ik tussen de ‘troep’ soms de 
mooiste stukken. Inmiddels ontstaat er steeds meer 
animo voor Bauhauskeramiek en Bauhaus-gerela-
teerde keramiek. Mensen weten wat ze in huis heb-
ben. Dat merk je. Het wordt moeilijker om goede, 
betaalbare stukken te vinden. Over dit vakgebied is 
niet zo heel veel informatie te vinden”, vertelt Eyl. 
“Toen ik voor het eerst een boek over Bauhauske-
ramiek in handen kreeg, realiseerde ik me: “Hé, ik 

Toonaangevende vrouwen
Komend jaar is het honderd jaar geleden dat Bau-
haus werd opgericht. Dit beroemde Duitse op-
leidingsinstituut voor kunst en kunstnijverheid 
heeft slechts veertien jaar bestaan. Maar in die 
korte tijd heeft het wereldwijd een enorme stem-
pel op de vormgeving gedrukt. Bauhaus werd een 
cultuurbegrip.
Kenmerkend voor de opleiding was de combina-
tie van kunst en ambacht. Er werd lesgegeven in 
alle mogelijke technieken, waaronder keramiek. 
Voor de toegepaste kunstrichtingen van Bau-
haus schreven ook veel vrouwen zich in. Eyl: 
“Dat voelt een beetje dubbel: vrouwen mochten 
wel meedoen, maar alleen op het gebied van de 
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Meer weten
Contact
www.eylceramics.com
In 2019 organiseert Elisabeth Eyl in 
samenwerking met de gemeente 
Heusden een keramiekfestival 
in het kader van Bauhaus 100. 
Daarbij zal ook een deel van haar 
eigen collectie Bauhauskeramiek 
geëxposeerd worden. 

geving werden gedecoreerd met waanzinnige 
kleuren en patronen of zelfs met plakplaatjes van 
bloemetjes. Een veel toegepaste decoratietechniek 
was het zogenaamde Spritzdekor, een soort graf-
fititechniek. Daarbij werden de decoraties met 
een slangetje of verfpistool langs sjablonen op het 
object gespoten.” 

Redden
“Een van de Bauhausdoelstellingen was seriepro-
ductie. Keramiek was bedoeld als gebruiksgoed 
voor de massa en mocht beslist niet elitair zijn.” 
Eyl vraagt zich af of dat in de praktijk wel zo uit-
pakte. “In het dagelijks gebruik is keramiek na-
tuurlijk toch kwetsbaar. Sommige ontwerpen zijn 
bovendien heel avantgardistisch. Ik kan me best 
voorstellen dat het Bauhauskeramiek ook voor de 
sier werd neergezet.” 
“Bauhauskeramiek is de getuigenis van een perio-
de. Doordat keramiek niet verkleurt of verandert 
van vorm, is het nog net zo als toen het gemaakt 
werd en brengt het mij dicht bij die tijd”, filoso-
feert Eyl. ‘Iemand moet dit weer een plek geven, 
iemand moet dit redden’, denk ik als ik weer iets 
tegenkom op een marktje. Daarom blijf ik altijd 
keramiek en kennis verzamelen.”

toegepaste kunst. Het bleef toch een mannenwe-
reld op de een of andere manier. Maar binnen de 
wereld van de toegepaste kunst waren de vrou-
welijke kunstenaars wel toonaangevend! Marga-
rete Heymann-Loebenstein, Marguerite Fried-
länder-Wildenhain en Eva Stricker-Zeisel hebben 
enorm veel bereikt en worden nog steeds gezien 
als iconen van de Bauhauskeramiek. Ze zijn de 
Bauhaus-idealen altijd trouw gebleven.”
Enkele maanden na de machtsgreep van Hitler, 
in 1933, werd Bauhaus ontbonden. Heymann, 
Friedländer en Stricker ontvluchtten Duitsland. 
Omdat ze Joods waren, maar ook vanwege het 
feit dat alles wat met Bauhaus te maken had, be-
stempeld werd als ‘entartet’ – ‘ontaarde’ kunst 
die niet voldeed aan de eisen van de nationaal-
socialisten. Eyl vertelt: “Er waren heel veel ke-
ramiekfabriekjes in Duitsland. Daar is niet veel 
van overgebleven. Keramiek werd aan diggelen 
geslagen of verstopt in huis. Dat zijn de stukken 
die nu worden omschreven als ‘Dachbodenfund’, 
‘op zolder gevonden’. Vaak zijn het nog zeer gave 
stukken die niet of nauwelijks gebruikt zijn.”

Pure vorm
Op de vraag wat haar meest dierbare stuk is, komt 
Eyl stralend aanlopen met een futuristisch ogende 
turquoise schaal van keramiekbedrijf Carstens. 
“Dit was een van mijn eerste aankopen. Ik weet 
nog heel goed dat ik hem zag, ik werd er gewoon 
naartoe getrokken. Wat opvalt is dat hij zo licht 
van gewicht is, een kenmerk van Bauhaus-gerela-
teerde keramiek. Daarnaast heeft hij echte Bau-
hausvormen, zoals die dichte cirkelvormige oren.”
“Bauhauskeramiek is enerzijds heel vrij, alles 
kon. Anderzijds waren er duidelijke regels. In 
elke Bauhausvormgeving herken je de cilinder, de 
cirkel, het vierkant en de driehoek, basisvormen 
die houvast bieden.” Eyl pakt een theepot die wel 
iets wegheeft van een Aladdinlamp. “Let op de 
platte bovenkant en de decentrale deksel, dat zijn 
bekende vormen binnen de strikte Bauhausleer.” 
Eyl legt uit: “De ideale Bauhausvorm is eenvou-
dig en zuiver en spreekt voor zichzelf. Het ging 
om de pure vorm, decoratie was niet nodig. Maar 
dat is niet vol te houden als je wilt verkopen, men-
sen houden nu eenmaal van decoratie.” 

Uiteindelijk werd er toch gedecoreerd. Eyl: “Je 
komt soms de meest wonderlijke variaties tegen. 
Sterke stukken met een vooruitstrevende vorm-

“Een van de Bauhausdoelstellingen 

was serieproductie. Keramiek was 

bedoeld als gebruiksgoed voor de 

massa en mocht beslist niet elitair zijn.” 

boven
Theeservies, Zell am Hamersbach, 
ca. 1930. De theepot heeft typische 
Bauhausvormen: een platte boven-
kant en een decentrale deksel. 

onder
Voorbeelden van Spritzdekor, op de 
voorgrond een poederdoosje.


