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Sinds twaalf jaar alweer verzorgt KATHAROS het kunstcadeau dat studenten van 

Meander Uitvaartopleidingen bij hun diploma-uitreiking ontvangen. Dit bestaat uit 

een houten kistje met daarin een schaal (22,5cm x 8cm) van de ontwerper Olav 

Slingerland. Een passend cadeau.  

De sobere vorm van de schaal refereert aan het 'kommetje' dat mensen al sinds de 

oudheid van hun hand maken om voedsel en drinken tot zich te nemen. Behalve de 

verwijzing naar een nap biedt de kom natuurlijk ook bescherming aan de producten 

binnen de schaal, waarbij de lage, gladde vorm met het prachtige glazuur ook zeer 

decoratief is. Het kistje reflecteert naar begraven, in vroeger tijden soms zelfs 

alleen in stro – zonder kist.  

In de bodem van de schaal is het Meander logo door een stempel aangebracht, 

waardoor het een reliëf heeft gekregen dat verstild in de schaal ligt en het logo een  

decoratief element is geworden. Het glanzende rood is een verwijzing naar dit 

bedrijfslogo en vormt een mooi contrast met het mat witte aan de binnenzijde.   

Olav Slingerland (*69) houdt zich in zijn keramisch werk vooral bezig met giet-

technieken. Hij ontwerpt en produceert kleine series bijzondere sier- en gebruiks-

voorwerpen en zoekt altijd naar een samenspel, integratie of contrast van kera-

mische producten met de ruimte waarin zij zich bevinden. Olav studeerde in 1992 

af aan de Academie voor Industriële Vormgeving in Eindhoven. 
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Bijvoorbeeld voor uw relaties. Of uw bestuursleden. Of voor medewerkers, jubilarissen of als 
afscheidscadeau. KATHAROS –Grieks voor zuiver– vindt verrassende relatiegeschenken die boven het 
gebruikelijke uitstijgen. Zij draagt ideeën aan of vertaalt uw wensen naar een concept waaraan de 
kunstenaar vorm geeft. Zo ontstaat een waardevol geschenk voor zowel gever als ontvanger. 
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