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Nieuwe aanwinst: 

Dodovaas van Bastiaan Postma

door Geraart Westerink

In de jaren dertig van de vorige eeuw begon Frans Walkate (grondlegger 
van het Frans Walkate Archief, nu onderdeel van het SNS Historisch Cen-
trum) met het verzamelen van een collectie kunstvoorwerpen van kunste-
naars die in Kampen woonden en/of werkten, of die Kampen en omgeving 
als inspiratiebron hadden gebruikt. Het (actuele) aanbod daarvan was lan-
ge tijd tamelijk overzichtelijk en er kwamen slechts mondjesmaat nieuwe 
kunstenaars bij. Dat veranderde toen in de jaren tachtig de Christelijke 
Academie voor Beeldende Kunst zich in de stad vestigde. Een situatie die 
tot het vertrek naar Zwolle (in 2006) gehandhaafd bleef. In de tussenlig-
gende periode waren duizenden (aspirant)kunstenaars binnen en buiten 
de stadsmuren actief. Velen van hen bleven ook na de studie in Kampen 
wonen. Hun invloed werd geleidelijk ook zichtbaar in het expositie- en 
verzamelbeleid van het archief. 

Academie-invloeden
Een van de eerste oud-studenten die in 1999 zijn werk toonde in het SNS 
Historisch Centrum was keramist Bastiaan Postma. Daarbij werd een kera-
mische sculptuur van een kat met vis aangekocht, die nu alweer jaren be-
haaglijk als vaste bewoner naast de monumentale schouw in de Bestuurs-
zaal staat. Inmiddels is Postma alweer enige decennia actief als keramist, 
met ups en downs, zoals dat bij de meeste creatieve ondernemers gaat, maar 
sinds hij een bedrijfsunit heeft gekocht in IJsselmuiden is de basis aanzien-
lijk steviger geworden. Postma bedient zich van verschillende keramische 
technieken zoals het draaien, boetseren en het construeren met behulp van 
platen klei. Hij maakt gebruiksaardewerk, maar ook vrije sculptuur en sier-
voorwerpen. Het streven naar technische perfectie, waar veel keramisten 
vaak in blijven hangen, is nooit zijn uitgangspunt geweest, wel het bereiken 
van een grote zeggingskracht en een hoge mate van originaliteit. Postma’s 
keramiek heeft daardoor een ontwapende, (quasi)-naïeve uitstraling en een 
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Dodovaas. Bastiaan Postma. 
Hoogte 37 centimeter. 2016. 
Collectie: SNS Historisch 
Centrum. Foto: Remy Steller.
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heel eigen signatuur, maar is nooit voorspelbaar en inwisselbaar. Voortdu-
rend blijft hij zich vernieuwen, trouw aan het uitgangspunt dat zijn werk 
in volledige vrijheid moet ontstaan en geen knieval doet aan de commercie. 
Het maken ervan moet een uitdaging blijven, ook als het gebruiksgoed be-
treft. 

Veelzijdig oeuvre
Opvallend is de grillige vormentaal en het eigenzinnige kleurgebruik dat 
wordt bereikt door een experimentele toepassing van glazuren. Door zijn 
jarenlange ervaring en onderzoekende geest blijft Postma’s oeuvre zich ver-
breden en verdiepen en neemt de kwaliteit ervan nog steeds toe. Een mooi 
voorbeeld daarvan is de vaas die door het SNS Historisch Centrum in 2018 
werd aangekocht tijdens de atelierroute WegVanKunst, die jaarlijks in de 
binnenstad van Kampen wordt gehouden. 
Het ongeveer 30 centimeter hoge object, vervaardigd in 2016, is deels ge-
draaid en deels geboetseerd. Het basement is opgebouwd uit trapsgewijs 

Dodovaas. Bastiaan Postma. 
Onderkant met signatuur. 
Foto: Remy Steller.
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gestapelde lagen. Het deksel wordt bekroond met de kop van een dodo. 
Op de wanden zijn applicaties aangebracht van de vogel ten voeten uit. De 
 bovenrand bevat ingegraveerde (sgraffito)afbeeldingen ervan. Het wat sullig 
aandoende beest dat als inspiratiebron diende en dat in volwassen staat een 
meter hoog was, maar niet kon vliegen, kwam alleen voor op het eiland 
Mauritius. De soort stierf uit aan het einde van de 17de eeuw, door toedoen 
van Nederlandse zeevaarders op zoek naar voedsel en de ratten en varkens 
die ze in hun kielzog meebrachten. De huid van de vaas is grotendeels be-
dekt met een laag wit-beige glazuur. De decoratievere, opgehoogde delen 
zijn voorzien van kleuraccenten, overwegend in blauw, groen, bruin, geel 
en (donker)rood. In wezen is de vaas een geslaagde combinatie van Postma’s 
vaatwerk en zijn vrije sculpturen. Het is een mooie aanvulling op het werk 
van Postma dat zich al in de collectie bevond. En dat niet alleen: het past ook 
uitstekend in de collectie als geheel. Daarin bevind zich een kleine, maar bij-
zondere deelverzameling keramiek. De oudste voorwerpen zijn een aantal 
oude kruiken en andere stukken vaatwerk die waarschijnlijk tevoorschijn 
zijn gekomen bij bouwactiviteiten rond en voor het huidige pand. Van grote-
re artistieke waarde zijn enkele zeldzame en bijzondere objecten die afkom-
stig zijn van de keramiekindustrie die rond 1900 enige jaren in de stad was 
gevestigd. Van iets later datum zijn enkele monumentale tegeltableaus met 
verschillende onderwerpen, onder meer van de Haagse Rozenburgfabrie-
ken. De fraaie set sieraardewerk in monochroom wit van Chris Lanooy die 
een vaste plaats heeft op de schouw in de Bibliotheek en de monumentale 
blauwe vazen van hem in de Bestuurszaal zijn waarschijnlijk aangeschaft 
bij de opening van het gebouw, begin jaren dertig. De kat van Postma houdt 
ze al jaren nauwlettend in de gaten.
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