Virtuoos
met
Vuur!
Over de voortgezette opleiding en meesterschap in het smeden

Kennis, met liefde verworven deel je met verstand

Virtuoos met Vuur!

Over de voortgezette opleiding en meesterschap in het smeden

INHOUDSOPGAVE

Virtuoos met Vuur?
Inleiding

Virtuoos met Vuur!

5
5

De opleiding in een notendop

7
9

Smeden over Virtuoos!

12

Colofon

24

4 — Virtuoos met Vuur!

VIRTUOOS MET VUUR?
Inleiding

Hoe maakt u het?
Erfgoeddag 2019 staat in het teken van technisch erfgoed: met meer dan
900 activiteiten worden alle zeilen bijgezet om de ambachten op zondag
28 april te laten schitteren. Deze hoogmis in de cultureel-erfgoedsector wil
het immaterieel erfgoed van techniek in de schijnwerper plaatsen: de kennis en vaardigheden die in de handen en hoofden van ambachtsmannen en
–vrouwen zitten, staan centraal. Niet alleen op Erfgoeddag, maar ook op alle
andere dagen van het jaar zetten gepassioneerde makers zich via tal van initiatieven in om hun ambacht te borgen.
Eén van die initiatieven wordt in deze brochure uitvoerig in de kijker geplaatst. IJzer en Vuur! vzw heeft onder begeleiding van ETWIE, het Expertisecentrum van het Industriemuseum in Gent, en met de financiële steun
van het Platform voor Opleiding en Talent, een driejarige smeedopleiding
ingericht (2016-2018). Deze had tot doel jonge, beloftevolle smeden, met de
hulp van buitenlandse meesters, zich nog verder te laten bekwamen in hun
vak. Deze publicatie dient als verslag om de opleiding, de ervaringen en het
vakmanschap zelf te documenteren. Eerst worden het opzet en de opbouw
van de opleiding belicht, om dan vervolgens de jonge smeden die aan de
opleiding hebben deelgenomen zelf aan het woord te laten.
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Over IJzer en Vuur! vzw

De vzw is opgericht in 2005 om het brede publiek te laten kennismaken met
het smeedambacht in al haar facetten. Opleider Michel Mouton doet dit aan
de hand van korte initiaties, workshops en langlopende stages.

Over ETWIE

ETWIE is het Expertisecentrum voor Technisch, Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed, dat sinds 1 januari 2018 deel uitmaakt van het Gentse Industriemuseum. Als netwerkorganisatie zet ETWIE zich onder meer in om het
immaterieel erfgoed van techniek te borgen.

Over het Platform voor Opleiding en Talent

Het Platform, dat samenwerkt met de Koning Boudewijnstichting, wil volgens
het oprichtingscharter de ontwikkeling van Belgisch talent aanmoedigen
door het toekennen van specifieke individuele beurzen of door steun aan een
project van organisaties die zich inzetten voor gelijkaardige doelstellingen.
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VIRTUOOS MET VUUR!
In de tweede helft van de 20ste eeuw ging het kunstsmeden in onze contreien een zachte dood tegemoet. Aan jongeren werd geen beroepsopleiding
meer aangeboden. Achter de uithangborden van de schaarse kunstsmederijen
werd nog zelden gesmeed en al helemaal niet meer gecreëerd. De kunstsmid wist niet langer iets vernieuwends aan te bieden en de klant kende het
creatief potentieel van het kunstsmeden niet meer. In de jaren 1980 en 1990
ontstond in Vlaanderen evenwel een vernieuwde interesse voor het ingeslapen ambacht. Enkele avondopleidingen kunstsmeden (Gent, Anderlecht,
Antwerpen) vulden zich met aspirant-smeden. Slechts uitzonderlijk vestigde
iemand zich echter als kunstsmid, en ook het moderne smeedwerk bleek niet
meteen door te breken. Mede dankzij de evolutie van de nieuwe media, werd
binnen beperkte kring evenwel duidelijk dat ’hedendaags’ en ‘smeedwerk’
wel degelijk hand in hand kunnen gaan.
De eerste activiteiten aangeboden door IJzer en Vuur! vzw waren initiatieworkshops kunstsmeden: een geïnteresseerd publiek kon kennismaken met
een ambacht dat door velen als uitgestorven werd beschouwd. Algauw volgde een aantal andere workshops zodat een waaier aan activiteiten ontstond,
die bij elkaar aansloten en elkaar aanvulden. Vandaag biedt de vzw vijf types
initiatieworkshops aan: kunstsmeden, koperdrijven, traditioneel zilversmeden, traditioneel bronsgieten en kunstig assembleren van metalen.
Bij de initiatiestages kunstsmeden doken vaak bekende gezichten op: deelnemers kwamen meermaals terug. De vraag naar een structureel vervolg op
de initiatie bood zich aan. Daarop richtte IJzer en Vuur! vzw in samenwerking
met opleidingspartners én in aanvulling van bestaande avondopleidingen
voor volwassenen, vanaf 2008 een reeks basisberoepsopleidingen op: een
Nederlandstalige (SYNTRA) en een Franstalige (EFPME) ondernemersopleiding in Brussel, en een nieuwe opleiding binnen het kader van het officieel
technisch avondonderwijs in samenwerking met VTI – CVO Brugge.
Een ander belangrijk deel van het verhaal was de organisatie van tentoonstellingen rond gesmede (kunst)objecten. Het grote publiek werd zo op een
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toegankelijke manier in contact gebracht met dit bedreigde erfgoed. De tentoonstellingen ontstonden in samenwerking met andere culturele organisaties (Tsjechisch Centrum Brussel, Brussels Museum voor Arbeid en Industrie
La Fonderie in Molenbeek) en nationale of internationale instanties (Europese Commissie, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Regione
Abruzzo, het Tsjechisch Muzeum Komenského v Přerově).
IJzer en Vuur! vzw voorziet ook regelmatig publieke demonstraties waar medewerkers het publiek laten ‘proeven’ van het warme ijzer. In de voorbije tien
jaar organiseerde de vzw bovendien een studiedag, een aantal initiatiestages
in het buitenland (Frankrijk, Italië), en kwamen er verschillende schoolklassen
op bezoek. In samenwerking met kunstopleidingen werden ook workshops
geïnitieerd.
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DE OPLEIDING IN EEN NOTENDOP
De activiteiten van IJzer en Vuur! vzw zijn voornamelijk praktijkgericht. Hoewel het ambacht van het kunstsmeden zo weer positief onder de aandacht
wordt gebracht, is een structurele aanpak om het ambacht te borgen broodnodig. Het ambacht van het kunstsmeden wordt vandaag namelijk slechts
door enkele liefhebbers op een professionele manier beoefend. Weinigen
van hen verdienen er hun brood mee; niet als smid, niet als kunstsmid. Architecten en restauratoren worden dan weer geconfronteerd met een gebrek
aan kennis en kunde om smeedijzeren delen van waardevolle gebouwen te
herstellen en te restaureren. Om een structurele aanpak te ontwikkelen, heeft
de vzw tussen 2014 en 2016, in samenwerking met diverse partners (waaronder ETWIE), een erfgoedproject uitgewerkt dat inzet op de borging van het
smeedambacht.
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Eén van de concrete acties uit het erfgoedproject was de uitwerking van een
voortgezette opleiding in het kunstsmeden voor jonge smeden die al een
basisopleiding gevolgd hadden. Een duwtje in de rug zodat ze zich zouden
kunnen vestigen als professionele smid. Met de financiële steun van het Platform voor Opleiding en Talent werd een driejarig programma ontwikkeld
waarin buitenlandse meestersmeden Claudio Bottero en Pavel Tasovsky jongeren de kneepjes van het vak leerden. Na een korte selectieronde in 2015
ging het programma van start. Claudio Bottero focuste eerst heel sterk op het
tekenen en ontwerpen, om dan via verschillende oefeningen de mogelijkheden van het materiaal en de technieken af te tasten. Tsjechische collega Pavel
Tasovsky hechtte dan weer veel belang aan een uitstekende beheersing van
de basistechnieken en het klassieke werk alvorens de deelnemers een eigen
vormentaal konden ontwikkelen om tot een eindwerk te komen.

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?

Lees dan volgend artikel:

https://issuu.com/faronet/docs/mrt17_issuu
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VIRTUOOS MET VUUR!
2016

2017

2018

4x2

4x2

4x2

24 WEKEN = 960 UREN
ATELIERS

OPLEIDING

ANTWERPEN [historische smidse Zuiderpershuis]
BRUSSEL [site La Fonderie]
CHARLEROI [smidse Le Bois du Cazier]

Technisch en vrij tekenen en
ontwerpen met
computerprogramma’s
Design en vormgeving

OPLEIDERS

Architecturaal en vernieuwend
denken

Claudio Bottero

Pavel Tasovsky
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6

starters

gediplomeerden

Cultuurgeschiedenis
Studie van best practices en
hedendaagse realisaties
Probleemoplossend denken en
werken

SMEDEN OVER VIRTUOOS!
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« Er is iets aan metaal dat me aantrekt.

Het gaat precies langer mee, het is meer
vereeuwigd. »
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Marieke Nuijens
“Ik heb een passie voor het smeedambacht. Het is een drijfveer om autonoom te zijn en zelf dingen te kunnen maken. Mijn opleiding heb ik in Gent
genoten. Daar evolueerde ik gaandeweg van het meer praktische werk naar
het meer plastische, het beeldende, wat me heel sterk interesseert. Dankzij
de opleiding Virtuoos met Vuur! werd ik gedurende een bepaalde periode
helemaal in het smeden ondergedompeld: dat heb je echt nodig om een
ambacht ten volle te leren.”
“Ik ben ook gegroeid in deze periode: ik had nog geen netwerk en stond aan
het begin van mijn smeedverhaal. Ik ben heel dankbaar dat ik de opleiding
heb mogen volgen en dat ik alles in die drie jaar heb mogen ontdekken.
Vooral het eindwerk blijft me bij: ik wou een marionet maken uit plaatwerk.
De grote uitdaging zat in het complete concept: alles moet op voorhand
goed zijn uitgetekend en alle stappen moeten vooraf bepaald zijn. Dat staat
in contrast met hoe ik graag werk: daar hoort ook improviseren bij.”

Over meesterschap in het ambacht smeden
“Oefening baart kunst: Claudio Bottero en Pavel Tasovsky zijn al erg lang
met het ambacht bezig. Je herkent hun invloeden, je voelt het jarenlange oefenen en merkt dat ze kansen hebben gehad om veel te smeden.
Het is moeilijk om het meesterschap exact te benoemen: ik denk dat er
zeker nóg veel goede smeden zijn, maar dat ze niet altijd de naamsbekendheid hebben gekregen zoals deze twee meesters.”
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« Het is heel inspirerend om te zien hoe

het materiaal onder de behandeling van een
meester echt tot leven komt. »
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Jef Vissers
“Als klein kind kwam ik eigenlijk al in contact met het smeedambacht. Mijn
moeder werkte in de smederij. Toen Idir Mecibah er een punt achter zette,
heeft zij de smederij samen met een collega overgenomen. Zelf studeerde ik
elektromechanica, maar ik voelde al snel dat ik liever aan de academie wou
studeren. Na contact met smid Seerp Visser begon ik aan de smeedopleiding
in Antwerpen. Er was ruimte om eigen projecten uit te werken, wat me heel
sterk aansprak. Overdag ging ik dan in de smederij werken, en ’s avonds volgde ik les. Ik heb me zo helemaal in het ambacht verloren.”
“Toen de kans er was om aan de opleiding deel te nemen, heb ik geen seconde getwijfeld. Ik kende Bottero en Tasovsky en hun werk, dus ik was meteen
verkocht. Ook de kans om twee weken voltijds te kunnen smeden vond ik
fantastisch. Om een ambacht echt onder de knie te krijgen, moet je eigenlijk
voltijds aan de slag gaan, en niet fragmentair werken. Jezelf volledig verdiepen in het vak.”
“Het is moeilijk om één topmoment uit die drie jaar opleiding te pikken. Qua
oefening was het smeden van de bankvijs met Claudio Bottero bijzonder interessant. Het was een groepswerk: we moesten telkens samenwerken per
twee aangezien we moesten voorslagen. Dit komt in de gewone opleidingen
niet altijd aan bod. Daar loop je al snel naar de valhamer, of andere mensen
zijn er bezig aan hun werken. Bovendien moesten we tijdens de oefening ook
zelf ons gereedschap maken om de bankvijs te smeden. Dat was een heel
complete oefening.”

Over meesterschap in het ambacht smeden
“Het meesterschap van Bottero en Tasovsky bestaat uit het weten wat
je met je materiaal kan doen en er dan effectief ook iets mee doen. Je
stuk is maar zo goed als je ontwerp. De moeilijkheid bij het smeden
is dat je moet ontwerpen naar je eigen vermogen: je moet weten wat
kan, en met die kennis een ontwerp maken. Daarnaast hebben beide
meesters natuurlijk een zeer geoefende techniek. Het smeden zit echt
in hun vingers: ze zijn er elke dag mee bezig. Je kan dat vergelijken met
topsport. Het is prachtig om te zien hoe het materiaal onder de handen
van Claudio Bottero echt tot leven komt.”
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« Als je iets vijf keer na elkaar kan uitvoeren,

en het is in orde, dan weet je waar je mee
bezig bent. »
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Yannick Jacobs
“Als kleine jongen wilde ik altijd creatief zijn. Mijn grootvader restaureerde
auto’s, dus ik ben tussen het ijzer groot geworden. Later vond ik dit terug in
het smeden, zowel in de opleiding in Antwerpen als in Anderlecht. Ik heb ook
dé activiteit gevonden waar ik de rest van mijn leven aan wil spenderen, als
job en als hobby.”
“Het is niet zozeer één ding dan wel de hele opleiding of de hele reis die zal
blijven hangen. Bij het eindwerk kwam alles samen: ik heb mezelf ook echt
uitgedaagd. In het Nationaal Uurwerkenmuseum in Duitsland worden naast
heel wat imposante torenuurwerken ook kleine kamerklokken tentoongesteld. Het is echt ongelooflijk hoe die functioneren: dat zijn minikathedralen
met kleine raderwerken in. Ze behoren tot de meest prachtige stukken ijzer
die ik al gezien heb. Dát wou ik ook proberen maken.”

Over meesterschap in het ambacht smeden
“Iemand die pas begonnen is, heeft een meetlat nodig. Claudio Bottero
gebruikt die niet langer. Als je snel, efficiënt en maatvast kunt werken,
zonder dat je urenlang bezig bent met meten, nameten en tellen, én je
kan dat vijf keer herhalen: dan weet je wat je aan het doen bent. Je hebt
met het smeden een aantal technieken die muscle memory zijn, waar je
op de duur niet meer over hoeft na te denken. Als je dat punt bereikt
heb, dan gaat alles vanzelf.”
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« Een goed netwerk is belangrijk:

je krijgt veel contacten, maar je kan zo
ook veel leren. »
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Didier Henry
“Na mijn middelbare studies heb ik lang getwijfeld wat ik zou doen. Ik heb
zo’n 12 jaar geleden voor het eerst gesmeed, tijdens een vrijblijvende workshop in Brussel. Ik voelde toen dat dit een vak was dat me zou liggen. In
Wallonië bestaan geen specifieke organisaties of opleidingen om siersmid te
worden. Ik heb toen zelf een smid gecontacteerd, zonder echt goed te weten wat hij precies deed. Van hem heb ik veel geleerd, want hij herhaalde de
handelingen voldoende. Ondertussen heb ik aan de Academie in Anderlecht
ook de smeedopleiding gevolgd bij opleiders De Beus en Vercammen. Dat
was het begin van mijn avontuur.”
“Ik ben nu al vier jaar zelfstandig, en specialiseer me in alles wat met metaal
te maken heeft. Leren van Tasovsky en Bottero was een unieke kans. Die kon
ik niet laten schieten. Ik kende Bottero trouwens al, want ik heb gedurende
drie maanden een rondreis gemaakt langs belangrijke smederijen in Europa.”
“Wat me van de opleiding zeker bijblijft is het teamwork: we hadden allemaal ongeveer dezelfde leeftijd, met een grote passie voor ijzer en vuur. De
opleiding brengt veel contacten, en een goed netwerk is belangrijk. Je krijgt
echter niet alleen extra contacten, je kan er ook zo veel door leren.”

Over meesterschap in het ambacht smeden
“Het is niet gemakkelijk om het meesterschap exact te benoemen. Je
slaat met een hamer op een stuk ijzer, maar daar is zo veel nuance mogelijk, en dat is een onderdeel van het meesterschap. Ook de manier
waarop meesters werken is indrukwekkend. Daaraan herken je een echte meester: de manier waarop hij werkt, de manier waarop hij het vuur
beheerst en de snelheid van uitvoering spelen allemaal een rol.”
Over de voortgezette opleiding en meesterschap in het smeden
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« Het is een echt materiaal waarmee je alles
kan vergeten als je echt gefocust bent. »
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Kristof Verkouille
“Ik ben tijdens mijn opleiding ruimtelijke vormgeving in contact gekomen
met verschillende soorten materiaal, waaronder ijzer. Dat sprak me meteen
enorm aan, en ik heb toen beslist om daar verder in te gaan. Ik voelde dat
het een materie is waar enorm veel kennis en inzicht bij komt kijken. Mijn
opleidingen heb ik genoten in Gent en Brugge, maar het blijft kriebelen en
ik blijf op zoek naar manieren om mijn kennis te verfijnen. De opleiding met
Bottero en Tasovsky was dus een buitenkans die ik niet aan mij kon laten
voorbijgaan.”
“Het is opmerkelijk om te zien hoe heel de opleiding een transformatie heeft
doorgemaakt, niet alleen inhoudelijk, maar ook organisatorisch. We hebben
op drie verschillende locaties gewerkt: Brussel, Antwerpen en Marcinelle. Dat
was heel boeiend. Als smid moet je kunnen werken op verschillende locaties,
met verschillende gereedschappen, en in die wisselende omstandigheden
moet je altijd een manier zoeken om tot het beste resultaat te komen.”

Over meesterschap in het ambacht smeden
“Bij Claudio Bottero valt vooral het tempo op waaraan hij werkt: hij is
zeer snel. Je moet echt ervaring hebben om zo snel te kunnen werken.
Time is of the essence: als het ijzer uit het vuur is, dan moet er snel
worden gewerkt, en efficiënt. Dat beheerst hij als geen ander. Bij Pavel
Tasovsky is vooral de controle over het ambacht opvallend: hij werkt
heel beheerst, hij is erg berekend.”
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