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“IK HOOP COLLEGA’S TE INSPIREREN EN VERWACHT
OOK DOOR HEN GEÏNSPIREERD TE RAKEN.”

De passie van Trudy Otterspeer (Waddinxveen, 1956) is de kennis en vaardigheid van het plateel-
schilderen overbrengen op anderen.Wie haar vragen over haar vak stelt, ervaart die passie aan
den lijve. Trudy raakt niet uitverteld over het maken van een ontwerp, het overbrengen van een
tekening op een hol of bol voorwerp, het bereiden van pigmenten, de penseelvoering, het glazu-
ren en het lange en delicate bakproces. Ze laat zien hoe ze met de holle schachtpenselen met
borstels van dierlijk haar in eenmalige streken lijnen trekt en blaadjes schildert.“Als je de Delftse
techniek in de vingers hebt, dan kun je alles,” zegt ze beslist.

Gevraagd naar hoe het allemaal begon, trekt ze een mooie oude kast open, erfstuk van haar grootmoeder,
waarin haar vakgeschiedenis is opgeslagen. Het eerste tegeltje (een parkiet op een takje) schilderde Trudy
toen ze 14 jaar oud was. Al een jaar later maakte ze twee tegeltableaus, een ervan met de bekende hefbrug
als onderwerp. Haar grootvader, huisschilder van beroep, nam haar een keer mee naar een plateelschilder
bij wie hij toen werk te doen had.“Ik had meteen iets met het materiaal.“ Trudy ging van school af en
meldde zich bij de Goudse plateelbakkerij Zenith,waar ze haar opleiding genoot. Ze bleef er zes jaar. Niet
meer tevreden met het verplicht minutieus schilderen naar model begon ze in de jaren tachtig, toen haar
twee kinderen nog klein waren,met een eigen ceramiekatelier Fortuna. Het werk uit die tijd in haar kast-
museum ziet er gevarieerd uit.

CURSUSSEN
Trudy is net terug uit Griekenland,waar ze vakantie vierde,maar ook cursussen geeft in het kader van Grie-
kenland aan Zee (zie haar website www.ambachtelijkplateel.nl) van reisorganisatie Miniatireizen. Ze kwam
met deze organisatie in aanraking toen ze zelf eens een cursus wilde volgen in schilderen op doek. Het re-
sultaat was dat ze met twee met acrylverf beschilderde borden thuis kwam en een afspraak had om in
Griekenland cursussen plateelschilderen aan te bieden aan Nederlandse en Belgische deelnemers. Door het
geven van cursussen probeert Trudy in haar levensonderhoud te voorzien. Ze geeft cursussen en workshops
aan keramiekcursisten bij SBB Gouda, op haar eigen atelierzolder inWaddinxveen, in Griekenland,maar ook
op aanvraag van bijvoorbeeld bedrijven.Voor Griekenland maakte ze een ‘proefbord’ dat letterlijk door mie-
ren werd geproefd. Pigment wordt namelijk aangemaakt met suikerwater om de hechting te bevorderen.
Het trok de mieren aan, die haar inspireerden tot een haiku:
Waar de mieren zijn
suikerzoete pigmenten
het is een feestje.

OPNIEUW
Een tijd lang, toen haar zoon en dochter aan het opgroeien waren, verdiende ze de kost als gemeenteamb-
tenaar burgerzaken.“Ik wilde me ook naar een andere kant ontwikkelen,” zegt Trudy daarover. Haar creati-
viteit bleef daarmee wel ‘onder de deksel’ en daar kreeg ze last van.
In 2007, toen haar kinderen oud genoeg waren om voor zichzelf te zorgen, gooide ze daarom het roer weer
om.“Ik heb altijd mijn hart gevolgd en dan maar zien wat ervan komt.” Eerst richtte ze een atelier in in de
voormalige tabaksfabriek Dobbelman aan de Noordkade inWaddinxveen,maar toen haar kroost de deur
uitging, verplaatste ze haar werkzaamheden naar de zolder van haar eigen huis aan de Zuidplaslaan. Toen
haar leermeester van Zenith, de heer Piket,met wie ze nog altijd contact onderhield, overleed, erfde ze zijn
pigmenten en penselen. Daarmee kon ze haar atelier opstarten. Piket wilde dolgraag dat zij het ambacht
door zou geven aan nieuwe generaties. Dat wil Trudy ook.

KUNSTNIJVERHEID OF KUNST
Maar ze wil meer. Sinds kort is ze firmant van de Firma Van Drie, een bewuste keuze om een meer kunstzin-
nige richting in te slaan. Haar eerste expositie, in 2007, heette dan ook uitdagend ‘Kunstnijverheid of
Kunst?’ Ze wil het plateel als kunst ontwikkelen.“Het beroep van plateelschilder stond vroeger niet in hoog
aanzien.Maar als je de ambachtelijke techniek in kunt zetten voor unieke objecten, dan mag je van kunst
spreken,” vindt Trudy. Ze laat twee werken zien die op een emotioneel geïnspireerde wijze tot stand geko-
men zijn. Ze wijst op de penseelstreken die duidelijk te zien zijn.“Dat is typisch aan plateelschilderen, de
pigmenten zijn zo transparant, je kunt grotere oppervlakken niet dichtschilderen, zoals schilders met acryl-
of olieverf doen.

UITWISSELING
Behalve een grotere naamsbekendheid en het ontwikkelen van haar kunstenaarschap verwacht ze van haar
aansluiting bij de Firma Van Drie een vruchtbare uitwisseling.“Ik hoop collega’s te inspireren en verwacht
ook door hen geïnspireerd te raken.”Als voorbeeld noemt ze Jan Mostert.“Als hij uit hout een gezicht snijdt
met een hand ervoor, dan geeft die hand te denken. Zo wil ik dat anderen ook door details in mijn werk ge-
raakt worden.”
Gedurende de zomermaanden is Trudy op donderdagen, als voor deWaag de kaasmarkt plaatsheeft, in het
pand Roodbol te vinden waar ze als toeristische attractie het plateelschilderen onder de aandacht van het
publiek brengt.“Vroeger was er een plateelschilder in Gouda die dat in zijn etalage deed, het hoort erbij.”
Trudy wijst op een schaal in haar kast uit de jaren tachtig. De rand is geruit en de kom is beschilderd met
lila bloemen. Er blijkt opnieuw vraag naar te zijn.
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