
VEEL  MEDIA-‐AANDACHT  IN  VIETNAM  VOOR  ERIC  TOEBOSCH  

Tjeu  Nikkessen  is  een  bekend  kunstverzamelaar  die  een  gedeelte  van  het  

jaar  in  Thailand  woont.  Tot  zijn  collecHe  behoren  ook  enkele  werken  van  de  

Venlose  kunstenaar  Eric  Toebosch.  Eric  Toebosch  had  in  het  verleden  al  een  

keer  Hanoi,  een  metropool  met  8  miljoen  inwoners,  bezocht.  “Als  je  er  weer  

naar  toe  gaat,  dan  moet  je  ook  naar  Bat  Trang!”  zei  Nikkessen  tegen  hem.  

Bat  Trang  is  een  bolwerk  van  keramische  nijverheid.  Aanvankelijk  fronste  

Eric  zijn  ogen,  krabde  zich  achter  de  oren  en  vroeg  zich  af  wat  hij  in  

godsnaam  daar  moest.  Na  zijn  eerste  bezoek  begin  dit  jaar  aan  Bat  Trang  

was  zijn  keuze  duidelijk.  “Ik  wil  daar  werken.”  Tijdens  dit  verblijf  

beschilderde  hij  meteen  vijf  2  meter  hoge  vazen  

In  nog  geen  dag  )jd  was  er  een  vaste  tolk,  Hongky  genaamd,  en  een  atelier  

bij  de  familie  Hung,  een  po;enbakkersdynas)e,  geregeld.  “Ongelooflijk  wat  

de  mensen  daar  voor  je  doen  zonder  daar  geld  voor  te  vragen,  ze  willen  er  

zelfs  niets  voor.  Ik  heb  ze  uiteindelijk  toch  maar  een  enveloppe  met  inhoud  

aangereikt.”  Tam  Nguyen,  een  jonge  Vietnamese  galeriehoudster,  was  de  

onmisbare  schakel  in  het  geheel.  “Ze  liet  me  bij  mijn  eerste  bezoek  foto’s  

zien  van  het  Dolphin  Plaza.  Dat  is  een  cultureel  centrum  in  Hanoi.  De  

exposi)eruimte  is  een  hal  van  50  bij  25  meter.  ‘Daar  ga  je  in  juni  exposeren!’  

zei  ze  tegen  mij.  In  Nederland  heb  ik  enkele  werken  van  mij  op  zijde  doeken  

laten  printen  en  die  samen  met  wat  schilderijen  op  het  vliegtuig  gezet.”  

In  juni  reisde  hij  met  zijn  vrouw  Elsbeth  wederom  naar  Hanoi  en  Bat  Trang.  

Bat  Trang  is  een  stadje  13  km  ten  zuidoosten  van  Hanoi  en  ligt  aan  de  Rode  

Rivier.  De  oevers  zijn  onontbeerlijk  voor  de  kleiwinning.  De  keramische  

industrie  daar  heeV  een  wereldwijde  en  eeuwenlange  reputa)e  en  biedt  

werk  aan  30.000  mensen.  De  exportwaarde  van  de  keramische  producten  

vanuit  Bat  Trang  bedraagt  jaarlijks  ruim  40  miljoen  dollar.    

In  zijn  atelier  in  Bat  Trang  beschilderde  Toebosch  met  behulp  van  de  

engobetechniek  acht  manshoge  vazen  en  20  borden.  Engoberen  is  het  

beschilderen  van  ongebakken  maar  droge  klei  met  een  kleihoudende  

kleurstof.  Tijdens  het  bakproces  krimpen  de  vazen  10  cen)meter  van  2  

meter  naar  1,90  meter.  

“Ik  had  7  dagen  om  alles  in  orde  te  maken,  maar  de  douane  weigerde  

mijn  werken  vrij  te  maken.  Bij  een  borrel  voor  Nederlandse  zakenlui  

heb  ik  iemand  van  de  ambassade  aangesproken.  Toen  was  het  zo  

gepiept  en  kreeg  ik  mijn  spullen  zonder  smeergeld  te  betalen  terug.”  

Eric  Toebosch  kreeg  als  westerse  kunstenaar  veel  aandacht  in  de  

landelijke  media.  Zo  was  hij  maar  liefst  viermaal  uitgebreid  te  zien  en  te  

horen  op  televisie  en  werd  hij  voor  een  kunstmagazine  geïnterviewd  

door  een  Amerikaanse  journalist  “I  have  seen  you  on  television!”riepen  

mensen  op  straat  naar  hem.  De  opening  werd  bijgewoond  door  meer  

dan  400  belangstellenden,  waaronder  veel  jonge  mensen.  



“Vietnamese  kunstenaars  werken  over  het  algemeen  vrij  tradi)oneel.  Dat  

komt  omdat  ze  nog  beoordeeld  worden  door  ambtenaren  van  het  ministerie  

van  cultuur.  Dat  heeV  te  maken  met  het  communis)sche  verleden.”aldus  

Toebosch,  wiens  crea)es  worden  gekenmerkt  door  een  eigen  beeldtaal  en  

kleurgebruik.    

28  augustus  komen  de  13  manshoge  vazen  20  borden  aan  in  de  haven  van  

Antwerpen.  “Tijdens  de  Ouverture  op  20  september  wil  ik  ze  op  verrassende  

plekken  aan  het  Venlose  publiek  laten  zien.”  

In  december  keert  Eric  Toebosch  terug  naar  Vietnam,  naar  Saigon  dit  keer.  
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