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‘Ik hoop dat ik met mijn product toch enige troost kan bieden’ 
 
 

 
 
Door Marianne Brink 
 
Claudia Jansen heeft van haar hobby haar beroep gemaakt. Na haar HBO-opleiding 
Culturele Maatschappelijke Vorming met de afstudeerrichting Toerisme en Recreatie Werk 
besloot ze het roer volledig om te gooien en zich om te scholen tot keramiste. 
 
Na een tijd te hebben gewerkt in het toerisme besloot Claudia dat dit toch niet datgene is 
waar ze op den duur voldoening uit zou halen. Claudia is via een vriendin in contact 
gekomen met keramiek. Claudia vertelt: “Bij die vriendin aan de keukentafel  ben ik ongeveer 
zeven jaar geleden opnieuw met klei in contact gekomen. Niet lang daarna ben ik een cursus 
keramiek gaan volgen. Ik vond het werken met keramiek zo leuk dat ik anderhalf jaar 
geleden besloot een ambachtelijke opleiding tot keramist in Gouda te volgen. Deze studie 
duurt drie jaar en één dag per week ga ik naar school. Na die opleiding is het mogelijk nog 
extra leerjaren te volgen en je specifiek te richten op één onderdeel. Ik denk er over na om 
een extra leerjaar glazuren te volgen”. 
 
Inmiddels heeft Claudia haar eigen bedrijf “Keruniek” opgestart. “De naam geeft al aan dat 
elk object dat ik vervaardig uniek is. Je krijgt nooit twee maal hetzelfde object, omdat alles 
met de hand wordt gevormd”. Claudia maakt in het atelier bij haar ouders op zolder prachtige 
beelden, objecten en gebruikskeramiek. Maar zij heeft zich specifiek toegelegd op het 
vervaardigen van kinderurnen.  
“Een vriendin van onze familie werkt in een crematorium in Nijmegen en beheert daar ook 
het winkeltje. In dat winkeltje staat een vitrinekast met allerlei urnen en assieraden. Die 
vriendin vroeg mij, nadat ze wat van mijn werk had gezien, of ik wat van mijn kinderurnen in 
die kast wilde plaatsen. Ik heb ook ideeën om urnen voor volwassenen te maken, maar het 
aanbod hier voor is al zo groot dat ik mij daarom voorlopig richt op de kinderurnen”. Claudia 
realiseert zich dat ze met veel verdriet te maken kan krijgen. “Ik hoop dat ik met mijn product 
toch enige troost kan bieden aan de nabestaanden van het overleden kindje. Door de 
vrolijkheid die de urnen uitstralen hoop ik dat de ouders met een blij gevoel aan het 
overleden kindje denken”. 



 
Binnenkort geeft Claudia haar eerste workshop aan een groep van tien personen. Ook lijkt 
het haar geweldig om cursussen te geven aan kinderen na schooltijd. “Ik mag gebruik maken 
van de ruimten op een van de basisscholen in Zoetermeer en dat is natuurlijk prachtig, want 
alles wat ik daarbij nodig heb, is bij de hand”. 
 
Claudia vindt het wel belangrijk dat men zich realiseert dat er heel veel tijd en energie gaat 
zitten in het vervaardigen van al het handwerk en dit is wat je terugziet in de prijs van het 
eindproduct. 
Binnenkort gaat de website www.keruniek.nl  online waarop een fotoboek te vinden is met 
allerlei voorbeelden. “Je krijgt dan een beetje een idee van de lijn die ik maak, maar als je 
een specifieke wens hebt, kan ik natuurlijk altijd kijken of ik daaraan kan voldoen”. Ook het 
bestellen via de website is mogelijk. 
Via telefoonnummer 06-38436722 kunt u Claudia bereiken voor het opvragen van informatie 
of voor het maken van een afspraak. 
 
 

http://www.keruniek.nl/

