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Website SKPD 
De website van de SKPD is in het najaar van 2020 vernieuwd en aangepast. Nu kan de site 

makkelijker worden bijgehouden. De indeling is eenvoudig en werkzaam en werkt via 

‘Contentful’. Joke Doedens gaat deze site beheren. 

Delftse Keramiek Dagen  
Tot 2019 werd er jaarlijks een keramiekmarkt in Delft georganiseerd. Na het overlijden van 

de organisator van dit evenement wil de SKPD dit gaan voortzetten. Er is een werkgroep 

gevormd die dit op zich neemt, bestaande uit: 

• Herman Weyers; directeur Vermeer Centrum Delft en organisator evenementen 
• Ellen Rijsdorp; keramist 
• Simone Haak; eigenaar Galerie Terra Delft, keramist 
• Joke Doedens; eigenaar Galerie Terra Delft 
 

Het doel is een cultureel evenement te creëren dat kan uitgroeien tot een manifestatie 

bestaande uit verschillende onderdelen, waarbij een zekere kwaliteit maatgevend is.  

Wij voorzien een keramiekmarkt die aantrekkelijk is voor keramisten uit binnen- en 

buitenland en die in een aantal jaar moet kunnen uitgroeien tot een meerdaags evenement 

met lezingen, workshops, exposities, e.d. Vanzelfsprekend willen we om dit alles te 

realiseren ook samenwerken met andere partijen. In 2021 willen we starten met een 

tweedaagse markt in het laatste weekend van juni op de Markt. Er is een uitnodiging tot 

deelname aan de keramiekmarkt uitgegaan naar een geselecteerde groep keramisten uit 

verschillende landen. 

Er is een begroting opgesteld waarin uitgegaan wordt van een manifestatie op de Markt in 

Delft. De Markt zal moeten worden ingericht en bewaakt gedurende dit weekend en de 

stands worden vervolgens weer afgebroken en afgevoerd. Ook zijn er kosten begroot voor 

de promotie van deze manifestatie. De deelnemende keramisten komen ook van ver en 

daarom is in de begroting ook rekening gehouden met hun verblijf tijdens dit weekend. 

Keramiekprijs De Kei 
De voorzitter van de SKPD, Bert van Meggelen, en zijn vrouw Ankie Maessen zijn grote 

liefhebbers en verzamelaars van hedendaagse keramiek. Zij hebben besloten om jaarlijks 

5000 euro aan de SKPD te schenken met de bedoeling om hier een Nederlandse 

keramiekprijs aan te verbinden. Deze prijs gaat Keramiekprijs De Kei heten en wordt om de 

twee jaar uitgereikt. Het bedrag van de schenking is uitsluitend hiervoor bedoeld en voor de 

bijkomende organisatorische kosten.  

De prijs is bedoeld voor Nederlandse kunstenaars of kunstenaars werkend in Nederland die 

keramisch werk maken van uitzonderlijke kwaliteit. 
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De prijsuitreiking vindt plaats in het najaar 2021 in Delft in een nader te bepalen locatie. Een 

kleine brochure over deze prijs en de winnaars, met het werk van de genomineerden, 

begeleidt de uitreiking. 

Covid-19 pandemie 
De vergaderingen met het bestuur van de SKPD vinden dit jaar plaats op afstand, via zoom-

sessies.  

Als gevolg van de Covid-19 pandemie zijn er dit jaar geen activiteiten mogelijk. Het 

aanstaande 35-jarig jubileum van Galerie Terra Delft in 2021 kan ook niet gevierd worden 

zoals gewenst. Daarom wordt besloten de festiviteiten en manifestaties met dit jubileum 

samenhangende uit te stellen naar 2022. De expositie Echo van Majiayao waar resultaten 

van een artist in residentie in 2019 in China worden getoond is als onderdeel van dit jubileum 

daarom ook uitgesteld. Het idee is om deze tentoonstelling te laten reizen naar internationale 

locaties. 

2020 is een jaar geweest om niet te vergeten en waarin de mogelijkheden tot een minimum 

beperkt waren. Dit bood tegelijkertijd wel de mogelijkheden om te reflecteren en plannen te 

maken voor de toekomst. En dat heeft de SKPD gedaan! 


