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Een frisse lentebries 
 

Voorjaar! Mijn moeder, 87 lentes jong, heeft er zin in. Ze kreeg vorige week haar 2e inenting 

en staat in de startblokken haar leven weer helemaal op te pakken. Heerlijk dat we elkaar 

weer in het echt kunnen ontmoeten! Het einde van de tunnel is in zicht. We snakken er 

allemaal naar natuurlijk. Inmiddels kunnen we weer gaan nadenken hoe het nu verder moet. 

De pandemie heeft aardig wat scheuren in de maatschappij aan het licht gebracht. En nu 

maar hopen dat we er echt werk van zullen maken om de wereld op een betere manier weer 

op te bouwen. 

 

Enkele weken geleden maakte ik het bovenstaande werk. Het is niet groot, 18x15 cm. Maar 

nu ik het terugzie, vind ik het best passend voor deze tijd. Het is abstract, dus je kunt erin 

zien wat je wilt. Maar voor mij heeft het iets van dans (verwijst dat naar hernieuwde vrijheid, 

naar vrolijkheid?), zon, zee, strand (summer of love?). Maar ook broosheid, scheuren. Toch 
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lijken de elementen elkaar te stutten en zie ik verbindingen. En een hoopvol, fris lentegroen. 

Maar ja, misschien is daar ook nog wel een donkere tunnel... al hoop ik uiteraard van niet. 

Hoe dan ook, er komt ongetwijfeld een fris lentebriesje aan! Daar kunnen we vast naar 

uitkijken!  

  

  

Digital Fiber Art 
Mooi he, zo'n bloemstilleven? Of nou ja, laat ik zeggen: persoonlijk hou ik er wel van. 

Misschien vind jij dat wat uit de tijd of hopeloos romantisch? Maar ik vraag me iets heel 



 

anders af, namelijk of het nou meer aansluit/past bij de Gouden eeuw, of bij de Art nouveau? 

En mag je wel ongegeneerd genieten van de rijkdom uit de door slavenhandel beladen 17e 

eeuw, of is dat nu echt een guilty pleasure (of misschien zelfs not done) geworden? 

Als voormalig bioloog geniet ik ook nog graag van de stinsenflora, die ooit door de rijke 

kooplieden op hun nieuwe landgoederen werd aangeplant. Kun je je voorstellen dat het bezit 

van 'planten uit den vreemde' een statussymbool was? Er werden kunstenaars in de arm 

genomen om dit kostbare bezit in prachtige catalogi op te tekenen. Dit cultureel erfgoed is 

ook nu nog een inspiratiebron, zoals blijkt uit de trendy gordijnen met botanische prints. De 

link tussen die rijkdom en uitbuiting en slavernij is niet te ontkennen. We moeten de gouden 

eeuw niet verheerlijken. Maar ook niet alles wat eruit voort kwam onder het tapijt vegen. Ik 

denk dat we onder ogen moeten zien dat het beide deel uitmaakt van ons verleden. 

En dan had je ook nog de bloemstillevens uit de 18e eeuw. En de betekenis van bloemen als 

symbool voor verval, voor de vergankelijkheid van het leven, 'gedenk te sterven' (memento 

mori). 

Best interessant, de geschiedenis van het bloemstilleven, zou leuk zijn me daar eens beter in 

te verdiepen. Maar eerst maar eens terug naar het nu. 

 

Bovenstaand werk is best eigentijds, in elk geval qua techniek. Het bestaat uit twee lagen 

stof. De onderste is een stuk katoen, dat ik eerst heb geverfd met textielverf (procion). 

Daarna heb ik er middels cyanotypie plantenblaadjes op afgedrukt. Het blad linksboven 

bijvoorbeeld is van een tuingeranium. 

De tweede laag betreft een fotokopie van een deel van een eerder werkstuk, met de inkjet 

printer geprint op zijde. De lijnen van de fotokopie zie je bijvoorbeeld ook linksboven in beeld. 

Door de twee lagen samen te voegen krijg je een heel nieuw beeld, een nieuwe dimensie. Zo 

creëer je letterlijk meer diepte!  

 

De laatste tijd ben ik aan het experimenteren geweest met printen op stof met behulp van 

onze inkjet printer. Het werk waar deze nieuwsbrief mee begon is er ook al een voorbeeld 

van. Ik ben er net pas achter dat het een naam heeft: Digital Fiber Art. Hier nog een paar 

werkstukken. 



  

  



 

  
Beiden hebben een onderlaag met print op katoen en een bovenlaag van een andere print op 

chiffonzijde. Het tweede werk is daarna nog geborduurd. Zo komen de lijnen beter uit. (Maar 

misschien had ik beter alleen de onderlap kunnen borduren, in plaats van door beide lagen 

heen?).  

 

Om te printen op dunne stof heb je een drager nodig om het door de printer te leiden. Ik heb 

A4 etiketten gebruikt: laag erafpellen en je stof plakken op de overgebleven lijmlaag. Stof 

rondom heel netjes afknippen, dan kan het de printinvoer in. Voor een transparante print 

(geschikt als bovenlaag) kun je printen op enigszins transparante stoffen, zoals nylon-achtige 

vitragestof of chiffonzijde. De chiffonzijde neemt de inkt beter op.  

 

De onderlaag is (deels) ingeverfd met Derwent Inktense potlood, om de kleuren te 

versterken. Het is nogal een delicate balans om onder- en bovenlaag goed te laten 

samenwerken. Door in te kleuren met inktense potloden, kun je dat wat meer naar je hand 

zetten.  

 

Hieronder nog een werkstuk. De onderlaag is niet van stof, maar is geschilderd met verdunde 

acrylverf op aquarelpapier. Daaroverheen een fotoprint op synthetische vitragestof. Dit glanst 

meer dan chiffonzijde. Ik merkte dat de waterpartij door het toevoegen van de print meer tot 

leven kwam. Het is overigens ook mogelijk om door zo'n combinatie met aquarelpapier heen 

te borduren. Dat leek me hier echter geen goed idee. Borduren maakt de lijnen scherper. 

Hier vond ik juist de vaagheid bepalend voor de dromerige sfeer. Dat wilde ik hier niet 

doorbreken.  

 

Uiteraard is er nog veel meer mogelijk met deze techniek. Daarom heb ik inmiddels een boek 

aangeschaft om mij er verder in te verdiepen: Wen Redmond's Digital Fiber Art, combine 

photos & fabric. Ben benieuwd! 



  

 

Ecoprint met contouren 
 

Van eerdere ecoprints op katoen had ik restmateriaal bewaard: A4tjes papier om 

doordrukken te voorkomen. Op zich zijn de afdrukken van bloemen en bladeren wat vaag. 

Maar als je ze gaat optrekken met zwarte inkt...! Lijnen in verschillende diktes maken dat het 

meer of minder op de voorgrond komt. 

  



  

 

Grafisch werk in uitvoering 
Inmiddels ben ik begonnen aan een groot nieuw werkstuk in grafische stijl. Het zal bestaan 

uit twee panelen van 30cm breed en ca 90 cm hoog, van stof, waarin grafische elementen de 

hoofdrol zullen gaan spelen. Althans, dat is de bedoeling. Ben aan het stoeien met de 

zeggingskracht van diverse soorten lijnen en hoe die te vertalen naar geborduurde lijnen. Het 

is nu dus nog in het stadium van stekenproefje en een proeflapje om te zien hoe de 

stekenlijnen samenwerken... 

De agenda 
 

Vooralsnog blijft het zoeken naar een goed evenwicht tussen wat er wel of niet kan. En 

deinen we mee met de maatschappij. Dit betekent o.a. dat: 

• het Textielfestival Leiden opnieuw is uitgesteld (tot september) en uitsluitend online 

zal plaatsvinden 



 

• alle activiteiten rond het 50 jarig jubileum van Culturele Vereniging De 

Kijkdoos Bennekom zijn opgeschort tot 2022, met uitzondering van de expositie op 

25 en 26 september 

• het leertraject voor kunstenaars van Storing AUB, waar ik in maart mee zou 

beginnen, pas in het najaar van start gaat.  

 

Gelukkig gebeurt er toch ook nog wel wat leuks: 

• In het 'Bennekoms Kamertje', een etalagevitrine naast de AH in Bennekom, wordt 

aandacht besteed aan het jubileum van de Kijkdoos, met o.a. oude affiches, een werk 

van Eveline Kieskamp (https://www.evelinekieskamp.nl/) en één van mij: 

Waterdruppel. Door corona is ons beeld van een waterdruppel plotseling veranderd in 

iets bedreigends. Het werk staat symbool voor hoe onze vertrouwde denk- en 

wereldbeelden dit jaar zijn gekanteld/ opgeschrikt/ op losse schroeven zijn komen te 

staan. Het prachtige beeld van Eveline heet 'Hold your breath'... Een kernachtiger 

samenvatting van het afgelopen jaar is moeilijk te vinden... Te zien (vanaf de straat) 

gedurende de hele maand maart en april. 

• De banieren van de kunstenaars uit het dorp worden herdrukt en weer opgehangen in 

het centrum van Bennekom in mei en september. 

• Er is een nieuwe Creatieve Hotspot gestart in Bennekom: De Kunstfactorij: galerie en 

workshopruimte. Wat een leuk en moedig initiatief! Achter de schermen wordt hard 

gewerkt aan o.a. het ordenen van de voorraad (de stalen van meubel- en 

gordijnstoffen zijn een goudmijntje..!) en aan het workshopprogramma. Hopelijk kan de 

zaak snel helemaal open...! Kijk op http://www.dekunstfactorij.nl 

 

  

 

Hartelijke groet en geniet van de lente! 

  

 

De volgende nieuwsbrief zal rond 21 juni verschijnen 
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Ken je iemand die ook interesse zou kunnen hebben in deze nieuwsbrief? Stuur hem gerust door! 

 

josien.eulderink@gmail.com 
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