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Maja Houtman 
Goud- en zilversmid op wereldtournee 
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Het begon met het winnen van twee internationale ontwerpwedstrijden, een kleine tien jaar geleden. Maja 

Houtman, goud- en zilversmid van opleiding, reisde naar Zuid-Korea voor het ophalen van een zilverprijs en 

naar China voor haar vierde prijs in de HRD Awards. Daar ontmoette ze tal van internationale vakgenoten; er 

werden kaartjes uitgewisseld. Sindsdien reizen zij en haar man Janjaap Luijt vrijwel jaarlijks naar Korea, Taiwan 

en/of China. Zij geeft daar workshops, hij lezingen over zilverwerk en ja, als er toevallig net een ontwerpwed

strijd is, dan doet ze daaraan mee. Net als aan andere ontwerpwedstrijden wereldwijd, die haar regelmatig een 

expositie en/of een prijs opleveren. Zo won ze in mei in de Verenigde Staten bijvoorbeeld een Saul Bell Award. 

"Waarom doe ik mee aan internationale ontwerpwedstrij- immers feedback op. Dat kan zijn in de vorm van 'com-

den?" Maja Houtman herhaalt de vraag, nadat ze een van mentaren', maar ook doordat musea stukken aankopen of 

haar laatste ontwerpen, een zilveren schaal, even opzij galeries me benaderen voor een tentoonstelling." Op haar 

heeft gezet. Dit object mag nog niet op de foto, nee, want website is een indrukwekkend overzicht te zien van de prij

het moet nog ingezonden worden. zen die ze al mee naar huis nam, van de exposities waaraan 

ze deelnam en van de musea waar haar werk ligt, zowel in 

Feedback Nederland als - om er maar een paar te noemen - in Ken-

"Sowieso doe ik mee om in ontwikkeling te blijven. Veel tucky, Beijing en Edinburgh. 

ontwerpwedstrijden hebben een thema; dat dwingt me 

om na te denken over hoe ik mijn technieken kan inzet- Professionele fotografie 

ten om daar vorm aan te geven. En het is ook een manier Overigens gaat de eerste selectie bij ontwerpwedstrijden 

om erachter te komen hoe mijn werk gewaardeerd wordt. tegenwoordig op basis van foto's. Pas als je genomineerd 

Zeker als ik genomineerd word of zelfs win, krijg ik hier wordt, stuur je het stuk zelf in. Om 'boven te komen drijven' 
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