
Wij zijn het volk der introverten 
 
Waarom een volk: 
Soms kun je pas iets duidelijk laten zien als je het allemaal bij elkaar neerzet en verzameld. Het 
introverte in de mens ligt altijd verscholen. Toch zou je een heel volk aan mensen kunnen samenstellen 
die hun kracht halen uit hun introverte binnenwereld. Ik wil deze mensen samenbrengen in een 
gezamenlijke creatie. Door een heel volk aan het introverte te wijden laten we zien dat introverte zijn 
gezien mag worden, zonder dat het hoeft te veranderen. Een podium aan het introverte, een volk met 
gesloten ogen. Eén kunstwerk gemaakt door vele verschillende handen van enkel klei, door samen te 
werken in een tijd van crisis en binnen zitten. 
Waarom klei?  
We maken het volk van klei omdat klei zich overal onder onze voeten bevind. Het is de grond waar we 
op lopen, en toch zien we het niet. Het is eeuwen oud en weet meer dan wij mensen. Het is sterk en toch 
flexibel. Klei ligt verscholen onder de bodem, net als introversie. We bakken de hoofdjes niet af, zodat 
we ze uiteindelijk ergens in een grote optocht kunnen neerzetten in de open lucht. Door regen en wind 
zullen de hoofdjes uit elkaar vallen en zal de klei weer terugkeren naar daar waar het vandaan komt: in 
de bodem, de grond waar wij op lopen. Want niets is voor eeuwig en alles verandert.  
 
Stap 1: Open op je computer/mobiel: www.mirthedokter.nl à pagina ‘het volk der introverten’ en 
luister onze luisterverhalen tijdens het kleien, deze verhalen helpen je om inspiratie en rust te vinden.  
 

Stappenplan – hoe klei ik hoofdje met zijn ogen dicht 
DUUR: een uur  Missie: kleien in stilte 
1. Trek iets aan dat een beetje vies mag worden 
(keukenschort, oud shirt) 
2. Zet een bakje water klaar, om je handen mee te 
bevochtigen tijdens het kleien, met een doekje erbij 
3. Verzamel een aantal puntige voorwerpen die je 
eventueel kan gebruiken als gereedschap: 
Lepel, bot mes, satéprikker of tandenstoker, eetstokjes  
4. Indien je niet wilt dat je tafel vies wordt: leg een 
placemat of theedoek neer op de plek waar je gaat werken 
 

-tip- Vind je het fijn een voorbeeld te hebben ter referentie? Pak een spiegel en gebruik je eigen 
gezicht als anatomisch voorbeeld of sla een boek of tijdschrift open op de plek waar een persoon 
staat afgebeeld. 

 
5. Ga lekker zitten, zorg dat je niet gestoord kunt worden en 
jezelf de tijd geeft een uurtje op je plek te blijven. Zet je telefoon 
op stil. Tijd om je gedachtes te laten varen en naar binnen te 
kijken. 
6. Haal de klei uit de verpakking en kneed het warm.  
7. Haal twee suikerklontjes klei van de homp af en leg apart, 
als reserve klei voor bijvoorbeeld de oren. 
8. Rol de klei in je handen tot een mooie bol (net zoals het 
deeg van een appeltaart) die precies mooi in je handpalm past, 
dit is de basis van je hoofdje. Maak een bolvorm die je bevalt. 
9. Begin met de oogkassen. De ogen van een mens zitten in 
het midden van zijn/haar hoofd. Maak een kom van je hand, 
leg de bol in je handpalmen en plaats beide duimen op het 
midden van het bolletje op de plek waar de ogen moeten 
komen. Druk je duimen in de klei, de oogkassen verschijnen. 
Hoe harder je drukt hoe dieper de ogen komen te liggen. Wees 
niet te voorzichtig, klei kan wat hebben. 
10. Kijk naar je bolletje, en probeer te zien wat voor een 
persoontje het lijkt te worden. 
11. De neusbrug is al gevormd door de oogkassen. Verleng de 
neusbrug en vorm de neus. Deze kan groot zijn, klein. 
12. Kijk weer naar je bolletje, wat is de volgende stap? 



13. Op dit punt ga ik meestal bezig met de vorm van het hoofd: heeft het hoofdje hoge 
jukbeenderen, dikke wangen, een lange kin, een hoog voorhoofd, een smal of een bol gezicht? 
Wil het een vrouw zijn? Een kind? Of een oude bekende? Ben je het zelf? 

14. Je zult zien dat er langzaam een vorm ontwaard. Volg je intuïtief en je eigen opeenvolging 
van stappen. Gebruik de gereedschapjes om delen te accentueren zoals neusgaten, mond, 
rimpels e.d. 

 
-tip-   weet je niet hoe je een mond of neus of oor moet maken: veel lichaamsdelen zijn of 
gewoon gaten, of uitstekende delen. Plak dus bij, of steek weg. 

 
15. Vergeet de gesloten ogen niet. 
Je kunt een streepje maken met je 
satéprikker in de oogkassen. Maar 
je kunt ook twee gesloten oogleden 
proberen te maken die je in de 
oogkassen plakt. Kijk eventueel 
naar een voorbeeld bij een mens.  
16. Klei lekker verder tot je 
tevreden bent, dat mag best een uur 
duren. 
17. Tot slot: vergeet de oren niet, 
het volk der introverten is een volk 
dat luistert naar wat er gebeurd. 
18. Klaar? Zet het hoofdje met een 
voorzichtige dreun op tafel, zodat 
het recht naar voren kan kijken en 
niet omvalt.  

 
19. Je hebt in het pakket drie briefjes 

meegekregen: 
- Een briefje getiteld ‘geboortebewijs’. 

Hierop kun je je eigen gegevens 
invullen. Dit briefje is voor Mirthe haar 
administratie, zodat zij wanneer het 
volk klaar is je kan uitnodigen het te 
komen bekijken. Uiteraard wordt het 
nergens anders voor gebruikt.  
Voorbeelden te luisteren op de 
website pagina in audio ‘dit zie ik’ 

- Een iets groter briefje waarop staat ‘de 
geboorte van’ 
Dit briefje komt terecht in een openbaar 
geboorteregister dat in het museum te 
bekijken is. Elk hoofdje wordt 
genummerd, zodat je bij elk hoofdje een 
klein profiel kan terugvinden in het 
geboorteregister. Zo kan een bezoeker 
wiens blik op jou hoofdje blijft hangen opzoeken wat jij over dit hoofdje kwijt wilde. 
Je mag op dit briefje de waarheid vertellen, maar je mag ook iets verzinnen. 
Je kan iets schrijven over jezelf en je eigen naam noteren en de plek waar je bent. 
Maar je kan ook iets schrijven vanuit jou hoofdje, en hem/haar een naam geven en een plek waar 
hij/zij is. 
Je kan een gedachte delen, een wens, een observatie, een tekening, een gedicht of niets. Alles is 
mogelijk. 

- Een introvisum, hier kun je het nummer van jou hoofdje opschrijven en dit briefje mag je houden. 
Zo kun je je hoofdje altijd weer terugvinden. 

 
Tot slot: Als je hoofdje klaar is en Museum Arnhem weer open is, mag je hoofdje brengen naar De Kerk, de tijdelijke presentatieruimte 
van Museum Arnhem. Je hoofdje wordt onderdeel van het Volk der introverten, daar kan je ook bekijken wat andere mensen hebben 
gemaakt. Het kunstwerk is onderdeel van expositie City Life in De Kerk, tijdelijke presentatieruimte Museum Arnhem. Ter afsluiting 
van de expositie zal er een performance plaatsvinden waarop het volk wordt gedoopt, datum volgt. 
Dank je wel voor je bijdrage! En welkom in het volk. Warme groet,  Mirthe Dokter (beeldend kunstenaar het Volk der Introverten) 
info@mirthedokter.nl 0642260662  En Femke Zwiep (stagiaire en schrijver) en Museum Arnhem 


