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Winterrust 
Gouden bladerpracht in een diepblauwe nacht. De winter begint vroeg dit jaar. 

Nou ja, voor mij dan. Ik ga dit jaar wat eerder in winterrust. De nieuwsbrief is 

daarom wat eerder.  

Het najaar was stormachtig (partner ziek thuis), maar wel gezellig (we 

bedachten 'het uitje van de dag' als revalidatie, meestal een wandelingetje met 

koffie buiten de deur). Tussen de powernappen door (ik heb inmiddels long 

COVID therapie bij de fysiotherapeut) probeer ik zeker nog wel iets te doen. 

Hierbij een impressie. 

https://mailchi.mp/3b2607eddd1c/nieuwsbrief-december-2021?e=21cb9f7fe1
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Cyanotypie 
De laatste van dit jaar, gemaakt op 1 november. De foto is genomen vlak voor 

het uitspoelen. Je ziet de bloemen er nog op liggen, maar al iets verschoven. 

Het is eigenlijk zonde om de bloemen eraf te halen... 

  



 

Verder met ecoprints op zijde 
Nu de bladeren vol tannine op de grond lagen, kon ik de verleiding niet 

weerstaan. De wandelingen eindigden steevast met uitpuilende jaszakken: dan 

had ik weer allerlei blaadjes bij elkaar gescharreld voor het ecoprinten. Ik vind 

het prettig om lange sjaals te maken. Het langgerekte formaat nodigt uit tot 

spelen met patroon, ritme en beweging. Rustgevend en ambachtelijk werk. 

Inmiddels ben ik ook vierkante sjaals aan het maken. Dat vergt weer een ander 

soort compositie.  

Verder leerde ik gebruik maken van de verschillende eigenschappen van 

boven- en onderkant van het blad en kan ik nu niet alleen wiebelige 

'wateroppervlak'-prints maken, maar ook strakke, effen achtergronden. En er 

kantachtige afdrukken in maken.  

  



  

  



  

 

Mijn sjaals zijn nu te koop 
in de Kunstfactorij in Bennekom. Het zijn de originele, handmatig geëcoprinte en 

geverfde sjaals. Ze zijn van 100% zijde en hebben dus elk een unieke print. En extra 

leuk: je hebt 'the making of...' kunnen volgen in deze en voorgaande nieuwsbrieven!  

De lange sjaals (ca 45 cm breed en tussen 140 en 180 cm lang) kosten 79 euro per 

stuk. De vierkante, zie foto boven (60 x 60 cm), kost 39 euro. 

En natuurlijk is er in de Kunstfactorij nog veel meer te vinden aan kunstkadootjes, 

voor jezelf of voor een ander... 

 

Kunstfactorij Bennekom 

Dorpsstraat 11 

6721 JH Bennekom 

Openingstijden: Woensdag, donderdag en vrijdag 13.00 uur - 17.00 uur, en 

zaterdag 11.00 - 17.00 uur. 

 

Heb je wel interesse, maar zie je geen kans om er langs te gaan? Geen nood. Stuur 

me dan een mailtje met de sjaal van je voorkeur. Zie nummer op onderstaande foto. 

Dan ga ik zsm na of de sjaal nog beschikbaar is en neem contact met je op.  

 

http://dekunstfactorij.nl/


  

Samenwerking 
Nu ik het ecoprinten aardig onder de knie heb, groeit de behoefte het nog meer 

naar mijn hand te zetten. Door mijn deelname aan StoringAUB, een 

ontwikkelingstraject voor kunstenaars, diende zich weer een nieuwe uitdaging 

aan. Een van de opdrachten was een samenwerking aan te gaan met een 

http://www.storingaub.nl/


 

mede-kunstenaar. Daar hoefde ik niet lang over na te denken. Vincent 

Bakker maakt tekeningen en schilderijen met vreemde figuren die de fantasie 

prikkelen: ze zijn mysterieus, absurdistisch, en soms ook wel een beetje 

luguber. Ik vind ze vaak humoristisch, en lekker los van stijl. Of ze anatomisch 

kloppen vindt hij absoluut niet interessant. Zijn vrijheid van werken spreekt mij 

wel aan, het is zo anders dan hoe ik zelf werk. We wisselden materialen uit en 

gaven elkaar de vrije hand ermee te doen wat we wilden. Zo kwam het dat 

Vincent aan de slag ging met een zijden ecoprint van mij en ik een van zijn 

tekeningen mocht gebruiken.  

Wat ik wilde onderzoeken was in hoeverre figuren zoals die van Vincent een 

verrijking/ aanvulling zijn voor mijn ecoprints. 

Hieronder zie je de tekening, waarvan ik de silhouet overtrok en kopieerde op 

papier. 

  

Het papieren silhouet ging mee in de stoompan, maar bleek geen goede resist 

om de kleur tegen te houden, zodat er slechts een vage afdruk achterbleef op 

de stof. Op de foto hieronder is dat nog terug te zien (rechts naast het hoofd). 

Lang verhaal kort: het papier viel uit elkaar, maar kon ik later weer in elkaar 

http://vincent-bakker.exto.nl/
http://vincent-bakker.exto.nl/


 

puzzelen, zodat ik het, voorzien van zijde organza, toch nog kon gebruiken. 

Hieronder twee resultaten. 

  

  



  

  



 

Inmiddels heb ik nog een manier gevonden om figuren in de ecoprint op te 

nemen. Dus na de winterrust ga ik er nog lekker even mee door... 

  



 

  

 

Ik hoop je volgend jaar weer te ontmoeten! 

 

Met hartelijke groet, 

Josien 
 

De volgende nieuwsbrief zal eind maart verschijnen 
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