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Lente 
Lente, ik ben er fan van! Er gaat hier altijd een hoeraatje op, als de lente 

aanbreekt. Mooi weer, iets meer energie, leuke activiteiten voor de boeg... en dit 

jaar mag het ook allemaal weer! Het zou heerlijk zijn, ware het niet dat de oorlog 

in Oekraïne een grote, lelijke schaduw werpt. 

Een paar weken terug kreeg ik nog een uitnodiging om werk in te sturen voor 

een internationale expositie van textielkunst in Ivano-Frankivsk, Oekraïne. Ik 

had goede ervaringen met de organisatie (Scythia), toen ik mee deed in 2019. 

Zeer professioneel. Textielkunst is in die regio ook veel groter dan ik dacht. Er 

werden toen zelfs reportages gemaakt voor tv, o.a. door een Russische tv 

ploeg. 

Hoe anders is de situatie nu. 

Vorige week kreeg ik ook Mister Motley in mijn postvak, een online tijdschrift 

over hedendaagse kunst. Daarin een artikel van Denys Shantar, Oekraiens 

queer kunstenaar, die op zijn derde met zijn moeder naar Zwitserland is 
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vertrokken en werk maakt rond de vraag wie ben ik, waar kom ik vandaan. Mag 

één man in staat zijn om een hele wereld te vernietigen? Hoe kunnen 8 miljard 

mensen bang zijn voor 1 oude man?, vroeg hij zich af. En: mama, wat moet ik 

doen? 

Goede vragen, waar wij ons zelf waarschijnlijk ook het hoofd over breken, ik 

tenminste wel. Denk je toch eens in: 8 miljard machteloze mensen, in de tang 

door 1 oorlogszuchtig sujet...?  

Maar even terug naar deze kunstenaar. Hij is naar zijn moeder in Zwitserland 

gereisd zodat hij tenminste met haar samen kon zijn. Dat bood hen beiden 

troost. En in die verscheurde toestand ging hij... inzamelen/ benefiet expositie 

organiseren en... materialen kopen, om verder te gaan met zijn kunst, om te 

laten zien dat die ene man hem zijn leven niet af kon nemen... 

Ik zou ook niet weten wat je meer zou kunnen doen. Dus hier ook maar over tot 

de orde van de dag, de dagelijkse dingen. Kortom, de nieuwsbrief. 

  



 

Nieuwe zijde 
Je zag er hierboven al een wapperen: ik heb weer nieuwe sjaals gemaakt. Met 

zo'n 100 bladeren per sjaal slinkt mijn voorraad gedroogd blad nu snel. Maar de 

tuin levert ook nieuwe mogelijkheden. In dit geval blad van Stinkend Nieskruid 

en Robertskruid. Ook de bloemen van de Kerstroos (Helleborus) en 

uitgebloeide Lenteklokjes, een bolgewas, bleken bruikbaar. (Bolgewassen, bv 

narcissen, zitten vol vocht als je ze plet. Dat is voor een ecoprint niet handig, 

dus na platdrukken wel eerst wat in laten drogen). Ik vind het leuk, die koppeling 

van seizoen en plaats! 

Hieronder nog drie. Wat een luxe hè! Ze hangen als diva's op de bank, hahaha! 

  

 

  



 

Bloot in de sloot 
Over diva's gesproken... Badende dames! De zon is nog niet doorgebroken of ik 

denk al aan in het buitenwater plonzen...  

  

  

 

  

  
De zijde had ik vooraf geëcoprint. De dames zijn gebaseerd op een figuur van 

Modigliani (1884-1920). Jaren terug heb ik de contouren getekend. Door ze te 

kopiëren op transparante sheets kun je ze combineren en er mee spelen tot je 

een compositie hebt die je aanspreekt. Daarvan heb ik een kopie gemaakt op 



 

papier, die ik heb ingekleurd/ geverfd en uitgeknipt. Met acrylmedium heb ik er 

organza overheen geplakt. Het geheel kon op de (iets verstevigde) zijde gestikt 

worden. 

Ik vond de dames wel passend gekleurd zo. Ik dacht dat de geelzweem 

refereerde aan tempera verf (op basis van ei). Maar dat had ik mooi mis. De 

geelzweem verwijst juist naar olieverf op basis van lijnolie. Lijnolie heeft van 

nature de eigenschap te vergelen. 'Deze vergeling is zo typerend dat zij in de 

19e eeuw als kenmerkend werd gezien voor de werken van de grote meesters 

van de Gouden Eeuw en men in de Romantische school die gelige tinten 

opzettelijk begon na te bootsen' aldus Wikipedia. Toch maar goed dat ik het 

even nazocht... 

Het toevoegen van borduursel in het haar bleek een goede greep. Het was die 

textuur die het ineens af maakte. Grappig toch, hoe dat dan werkt. 

  

Weer eens wat anders... Stitch camp 
Hoewel ik in het echte leven destructie verafschuw, kan het in de kunsten juist 

wel een goed hulpmiddel / goede werkwijze zijn. Dat leerde ik van een 

workshop door Gwen Hedley, bij textileartist.org. Uit elkaar halen en weer op 

een andere manier aan elkaar zetten. Zo kun je weer nieuwe wegen vinden om 
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verrassende ontwerpen te maken.  

Ik begon met acrylverf op katoen vrij willekeurige 'vlekken' te maken door 

verschillende materialen te hanteren (kwast, pasje, stokjes, lege garenklosjes, 

e.d). Dat is al een leerzame oefening op zich. De linker kant donkerpaars, de 

rechter kant hemelsblauw. Tot slot een beetje van elke kleur op de andere helft 

om een verbinding te maken. 

  

 

  
Daarna was het de bedoeling de stof in stukken te knippen en de stukken weer 

aan elkaar te puzzelen, zodanig dat de 'voorstelling' doorloopt. Je kunt daarbij 

letten op kleur en vorm. Dus bijvoorbeeld vlek van ene lapje laten aansluiten op 

volgende. 

Daarna de lapjes op elkaar naaien, de overgang maskeren en/of verbinding 

versterken met borduursels. Ik vind het wel een uitdaging. Het is inspelen op 

wat zich voordoet, zonder plan vooraf.  Ik zie toch duidelijk een oog, dat ik eruit 

wil halen. Maar wat is die omgeving...? Het is nog niet af, maar het wordt best 

mysterieus zo geloof ik... 



  

 

  

Kunst in Uitvoering: Textielweek  

wo 20 - za 23 april 
De voorbereidingen zijn in volle gang... Ondanks dat ik nog niet 100% fit ben, ga 

ik meedoen met deze langverwachte (want paar keer uitgestelde) happening! 

Coby Huibers,Trudi Windau en ik hebben een leuk programma in elkaar 

gedraaid. Je kunt ons aan het werk zien (Trudi met hoeden maken, Coby met 

tuften en punchen en mij met botanisch printen). Ook Marjan van Holthe is van 

de partij en zal een weefdemo geven. Verder kun je onze expositie bezoeken 

en met verschillende activiteiten zelf aan de slag gaan, zoals stof beschilderen, 

etsen in fluweel, punchen, borduurondergronden maken (stof verrijken). Je kunt 



 

zelfs bij ons een workshop volgen waarin we verschillende technieken gaan 

toepassen op een schort (workshop Schorten pimpen). Wacht niet te lang met 

opgeven want vol is vol... Kijk voor meer info op de website van de 

Kijkdoos...! http://www.dekijkdoosbennekom.nl/jubileum 

De textielweek maakt deel uit van een groter programma, waarin elke week een 

andere kunstdiscipline centraal staat. Papier, textiel, mixed media, keramiek, 

tekenen/schilderen, fotografie, beeldhouwen... er is vast iets van je gading bij! 
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Van harte welkom, ik hoop je daar te 

ontmoeten! 



 

 

Met hartelijke groet, 

Josien 

 
De volgende nieuwsbrief zal eind juni verschijnen 

  

 


