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In geuren en kleuren... 
 

De zomer is voorbij, maar het verzamelen van geuren en kleuren (waarover ik 

schreef op de website van de Concullega’s) gaat rustig door in de herfst. Ik 

geniet nu van de pluimen van het pampasgras en de rood-groen-bronskleurige 

bladeren van de japanse esdoorn. Al dagen kijk ik hoe de kleur verandert met 

het licht, ’s ochtends, ’s middags, ’s avonds, op lichte en donkere dagen, al of 

niet met doorvallend zonlicht. En…?, zul je je afvragen, levert dat staren dan 

nog wat op? Jazeker! Behalve de nodige rust (corona-hersteltijd) en een 

dagelijkse geniet-/verwenmomentje probeer ik iets van die kleurenpracht mee te 

nemen naar mijn werk in het atelier. Dàt zijn de tinten die ik zoek voor mijn 

werkstuk. Hier komen alle dingen samen: de prachtige kaarten die mijn moeder 

mij al jaren stuurt, een geweldig boeket dat ik kreeg, 17e eeuwse stillevens met 

sterke licht/donkercontrasten. Hoe dan ook, ik ben weer lekker op gang, zij het 
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in aangepast tempo. Oude romantiek? Nieuwe look? Ik heb ineens ook een 

jurkje in de kast met de contrasten uit de tijd van Rembrandt/ de oude meesters. 

Vreemd, hoe de zaken zich vermengen. Enfin, hieronder vast een voorproefje 

van mijn nieuwe project...! 

  

 

Werk in uitvoering 

  

 

  



 

  

 

 

Ik hou van weelderige boeketten, wild en kleurrijk. Een beetje zoals op stillevens 

uit de 17e/18e eeuw. Ik kruip er helemaal in, er is zoveel te zien! Toen ik dit 

voorjaar zo'n prachtig boeket kreeg, had ik geen idee dat het verwerkt zou 

worden in een textiel werkstuk, laat staan dat ik wist dat het nog maanden zou 

duren...  

 

Wat ging het moeizaam om weer op stoom te komen! Het geeft altijd wel wat 

onrust, als het ene project is afgerond en het volgende nog niet in zicht is. Maar 

dit keer duurde het wel heel erg lang en sloeg de twijfel toe. Had ik nu, na 5 

jaar, ipv een feestelijk jubileum, dan toch misschien last van de gevreesde 'artist 

block'? Hoe moest ik weer in de flow komen? Net als veel anderen met een 

'niet-noodzakelijk beroep', begon ik me af te vragen of ik niet beter iets anders 

kon gaan doen. Maar daar had ik sowieso geen energie voor, dus ik rommelde 

maar een beetje door. Beetje oefenen met tekenen (hee, een nieuwe brushpen 

waarmee je lijnen kunt laten verlopen van dik naar dun, en geen zwarte inkt 

maar sepia...). En ik maakte eindelijk een fotoboek van de werkstukken uit 2017 

en 2018. Verder leek er niet veel uit mijn handen te komen. 



  

 

 

Nu ik er achteraf op terugkijk zie ik de afgelopen maanden echter vooral als een 

hele lange 'speelleertijd'. Een tijd van evalueren en terugkijken, nieuwe beelden 

opdoen, oefenen, materialen verkennen. Een stilte voor de storm! Een periode 

van veronderstelde stilstand voorafgaand aan een sprong in je 

creatieve/artistieke ontwikkeling, zullen we het daar maar op houden? 

 

Het balletje begon te rollen toen ik op het boek van Gloria Loughman stuitte: 

Radiant landscapes. Zij maakt prachtige, gequilte landschappen, meestal met 

een donker silhouet op de voorgrond (bv een boom) en een schitterend mozaiek 

van verlopende kleuren op de achtergrond. 



  

 

Dàt zou ik ook wel in de vingers willen krijgen! Op zoek naar een geschikte foto 

in mijn foto-archief, nam mijn pad echter een andere wending, want mijn blik 

bleef steeds hangen op een heel ander soort foto: een foto van het weelderige 

boeket. Qua licht en compositie was de foto niet geweldig, maar toch 

resoneerde er iets in mij. Ik probeerde uit te vissen waarom. Ging het om het 

stilleven van bloemen? Het gevoel van rijkdom en overvloed? Om de 

kleurstelling? Ik ging aan de slag met een uitsnede en maakte verschillende 

ontwerpen in verschillende kleuren en stijlen. In hoeverre moest het realistisch 

worden, grafisch, abstract? 



 

  

 

Gaandeweg werd het me duidelijk.  

Het boeket is een plek waarin je kunt dwalen, als door een bos! Een rijkdom om 

te ontdekken. Je weet niet precies wat je ziet, al dwalende ontvouwt het zich. 

Het nodigt uit het te verkennen. Het formaat is langgerekt, een soort brievenbus 

XXL. Ik vind dat wel passen in tijden waarin je niet zomaar op visite kunt gaan 

en voor je dierbaren een boeketje kunt meenemen. Dan maar iets voor in de 

brievenbus... De werktitel is dan ook: Brievenbusboeket. 

De volgende stap was uitvinden hoe ik de essentie van het Brievenbusboeket 

het best kon weergeven. Welke beeldelementen waren dan van belang en met 

welke materialen en technieken konden die het best worden uitgedrukt? Een 

brainstorm leidde tot ca 15 mogelijke accenten en nog meer uitvoeringen... 

Hahaha, zoals mijn Concullega Ginni Fleck zei: je hebt nog voor een heel jaar 

werk! Ook Ginni bleek aan het stoeien te zijn om een eigen balans te vinden 

tussen figuratief/realistisch/abstract. Dat is nu het leuke van collega's! Ben 

benieuwd waar zij uit gaat komen! 

 

Eerst deze maar af zien te krijgen. Ik ben nu bezig met een uitvoering in 

Inktense krijt. Althans, dat is de eerste laag. Ik wil het combineren met borduren 

(contouren of wellicht nog meer?) En ik heb al gezien dat een tweede laag van 

een print op stof nog meer diepte geeft... Al ben ik er nog niet uit hoe dan 

precies... Maar ja, daarom heet het dus ook werk in uitvoering! Leuk hoor, zo'n 

reis! Wordt vervolgd! 



  

 

 

Roos Holleman 

  

 



 

 

Hoe zorg je ervoor dat je als kunstenaar inspiratie houdt? Julia Cameron, van 

het boek The artist way, suggereerde de ‘artist date’, een liefst wekelijkse 

afspraak met jezelf om je geest te voeden. Nu bestaat mijn ‘artist date’ 

doorgaans uit een bezoekje aan mijn tuin, maar deze keer bezocht ik het 

CODA-museum en werd weggeblazen door de krijttekeningen van Roos 

Holleman in de tentoonstelling Animalia- verzameling van pracht & pastel. Nu 

wil ‘het toeval’ dat ik net begonnen was met een nieuw materiaal: Inktense 

potloden en krijt op een oud laken. Word je geïnspireerd door wat je ziet? Of is 

het een waarnemingsbias, dwz dat je aandacht getrokken wordt door iets waar 

je zelf mee bezig bent? Zoals zwangere vrouwen, die ineens overal zwangere 

vrouwen in het straatbeeld zien, die hen vroeger niet opvielen. Hoe dan ook, ik 

vond ze prachtig! 

De tekeningen zijn groot, soms manshoog, en verbeelden motten, vogels of 

stillevens van dierprodukten zoals veren. Ik heb niet veel op met haar 

onderwerpkeuze (jachtbuit/dode dieren, bah). Maar ik was bijzonder 

gecharmeerd van de wijze waarop ze die had weergegeven.  

Groots, technisch geweldig, wat een materiaalbeheersing, het spatte van het 

papier af: een rijkdom van lagen met al dan niet zichtbare krijtstrepen, om het 

dan af te maken met 1 fantastische krijtstreep die het ver boven het gemiddelde 

uit tilt. Ze exposeerde het meeste werk gespijkerd in een lijst, zonder glas, een 

gedurfde keuze voor toch een kwetsbaar werk. Kortom: een verrassing. De 

expo is helaas afgelopen, maar check haar website! http://www.roosholleman.nl 
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Inktense potloden en krijt 
 

Na mijn geworstel met vakjes inverven met textielverf voor een eerder werk 

bleken de inktense krijtjes een hele ontdekking. Het is bedoeld voor op papier, 

maar het werkt ook goed op textiel, met name katoen. Je moet het dan 

combineren met textielmedium (mengen met water in de verhouding 1 op 1). 

Het lijkt op aquarelpotlood en net als met aquarelverf kun je laag over laag 

werken. Het verschil is dat als het eenmaal droog is, het niet meer oplost als je 

een volgende laag aanbrengt. Je kunt er droog of nat mee werken: dwz eerst je 

tekening inkleuren met krijt en potlood en daarna medium eroverheen, of eerst 

een vlak inkwasten met medium, en dan er met inktense overheen (krijt en 

potloden geven dan meer kleur af). Je kunt de vlakken in elkaar over laten 

lopen, of een scherpere scheidslijn maken door aangrenzende vlakjes eerst te 

laten drogen voor je deze inkleurt. Je kunt ook je potlood dippen in het medium 

als final touch (bv bij contouren).  

Het medium zorgt ervoor dat de kleur stopt waar het medium eindigt, zodat de 

kleur zich dus niet ongecontroleerd door de stof verspreidt. Zolang het nog niet 

opgedroogd is, kun je de kleuren goed mengen (dit gaat het best met een droge 

kwast). Een aanrader! 



 

Deborah Wirsu heeft goede instructiefilmpjes op YouTube, 

bv https://www.youtube.com/watch?v=bBJ7_mXw1Uo 

 

Fijne herfst 
 

Geniet van de kleuren en voor een lange bloei van de dahlia's: keep 

deadheading ofwel haal de uitgebloeide bloemen eruit. Niet meteen weggooien, 

als je er thee van zet kun je daarin katoenen stof verven met aardig resultaat, 

begreep ik van Gardeners World. Wel eerst de stof voorweken in oplossing van 

sojamelk. Of het echt werkt, weet ik niet, dat moet ik zelf ook nog uitproberen. 

Leuk weekendklusje!  

  

  

Tip: Dit weekend kun je nog naar de 

expositie 'De draad weer oppakken' 

van textielkunstenaar Willy Schut in 

Huis Kernhem, Ede 

https://www.huiskernhem.nl/agenda/nu-

kernhem/ 

 

  

Tip: Concullega Marjan van Holthe wil 

een nieuw e-magazine starten voor 

textielkunstenaars (en zoekt nog 

vrijwilligers om mee te 

helpen) https://www.marjanvanholthe.nl/ 
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De volgende nieuwsbrief zal rond 21 

december verschijnen 
 

 

Ken je iemand die ook interesse zou kunnen hebben in deze nieuwsbrief? Stuur hem 

gerust door! 

 

josien.eulderink@gmail.com 
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