
JOYCE DENIE:

“Je bent kunstenaar als je een eigen stijl, een eigen lijn hebt ontwikkeld.” Joyce Denie (1967) is
zover, en om dat te onderstrepen sloot zij zich aan bij de Firma Van Drie. Nadat zij in 2008 de op-
leiding tot keramist bij de SBB beëindigde, ontwikkelde zij zich in ras tempo. Zij heeft nu een col-
lectie waarmee ze naar buiten wil treden.

Het werk van Joyce kenmerkt zich door vrouwelijke lijnen.Vazen met borsten en heupen, een kom, van bui-
ten zwart en van binnen rood, die doet denken aan een vulva. Joyce werd door de klei gegrepen tijdens een
open dag van de SBB.“Ik dacht: als je kan draaien, dan kun je toveren.” Met name de veelzijdigheid van klei
spreekt haar aan.“Je kunt er alles van maken.” Inmiddels heeft ze het draaien ingeruild voor het handvor-
men. Met plakken bereikt ze strakkere vormen.

CREATIEVE DUIZENDPOOT
Joyce kenschetst zichzelf als ‘gewoon handig’, een creatieve duizendpoot. Ze kan maken wat haar oog ziet.
Ze wijst op haar meubels. Zelfgemaakt. Lange tijd kon ze toch haar draai niet vinden. Opgeleid als sociaal
begeleider, zwierf ze van het ene ambacht naar de andere baan. Zo was ze enkele jaren boekverkoper bij
Verkaaik. Ook probeerde ze het in de grafische sector,maar het commerciële aspect lag haar niet.
“Verkopen lukt mij niet zo goed. Ik vind het moeilijk om een prijs te bepalen, om geld aan mijn werkstukken
te verdienen.”Nu werkt ze als keramist en sociaal begeleider in een antroposofisch woonwerkcentrum voor
mensen met lichamelijke en verstandelijke beperkingen.“Iedereen mag daar zijn wie hij is, dat spreekt mij
aan.”

NAAMSBEKENDHEID
Joyce kende de Firma al van de feesten en etentjes van Burgvliet, waar ze een aantal vriendinnen had. Men-
sen uit haar omgeving vonden dat ze er bij hoorde. Firmant zijn betekent voor haar de kans op meer
naamsbekendheid. Misschien kan ze een keertje exposeren in het gunstig gelegen pand Roodbol. Ook ver-
wacht ze zo nu en dan met andere kunstenaars te kunnen samenwerken. Zoals voor de doofblindendag die
door de Rotary werd georganiseerd. Voor het maken van een tastroute werkte ze samen met Jan Mostert
(hout), Henrique van Putten (textiel) en Alphons van Leeuwen (brons). Joyce maakte speciaal voor deze ge-
legenheid een grote schaal met een tekst in braille: ‘de wereld is mooier met jou’. Het is een tekst van Loesje
die zij en haar partner Manon adopteerden toen ze trouwden. Het was voor het eerst dat Joyce een werk-
stuk in opdracht maakte. Hoewel ze gewend is te maken wat ze zelf wil, beviel het haar wel.

STOF
De keramiste woont in het ‘baashuis’ van de inmiddels afgebroken Koninklijke Goedewaagen Aardewerk-
en Pijpenfabriek. Aan de muur van haar huis zijn nog de resten te zien van de smeedijzeren poort die toe-
gang gaven tot het terrein. Achter haar huis is nog een gebouw van het complex te zien. De Gemeente on-
derhoudt het, denkt Joyce,maar met welk doel weet ze niet. Ze heeft nog een foto van het complex zoals
het er in de jaren vijftig van de vorige eeuw nog stond. Het Jaagpad is wit van het stof.“Met mij is de kera-
miek een beetje terug op het Jaagpad.” Ze heeft een atelierruimte achter haar woonhuis. Behalve oudere
werkstukken staan er een oven en een plakapparaat in. Maar ook een fiets en de brommer van haar zoon.
Geen stof. Eigenlijk werkt ze niet meer aan huis. Ze heeft goede faciliteiten op haar werk waar ze ruim-
schoots gebruik van kan maken. Ook buiten de werktijden.
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“JE BENT KUNSTENAAR ALS JE EEN EIGEN STIJL, EEN
EIGEN LIJN HEBT ONTWIKKELD.”


