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Verhalen uit Canada 
Na een maand rondtrekken in Canada is mijn hoofd nog een chaos door jetlag en allerlei 

rondzwevende indrukken. Welk deel daarvan ooit nog eens verwerkt zal worden in een 

werkstuk is onmogelijk te zeggen. De prachtige landschappen, de kleuren van meren en 

knalgele bomen, de zwarte beer met jong die plotseling naast het wandelpad stond, de First 

Nations (de 'Indianen') met hun eigen cultuur en beeldtaal? 

Al ruim voor de Europeanen kwamen was er al levendige handel tussen de clans/stammen 

op en rond Vancouver Island. Machts- en eigendomsrelaties speelden een grote rol. Ook 

verhalen en dansen werden beschouwd als iemands eigendom. Je had dus niet het recht 

een verhaal van iemand anders na te vertellen. Dat kon alleen als je van de eigenaar dat 

recht had gekregen. Ook het gebruik van bepaalde symbolen/figuren was voorbehouden aan 

een clan. In grote jaarlijkse bijeenkomsten (potlatch) werden deze rechten verhandeld en/of 

overgedragen. In het bijzijn van ieder, zodat in deze orale cultuur ieder ervan op de hoogte 

was.  

http://www.josieneulderink.nl/


 

Totdat een nieuwe Canadese regering in 1885 de potlatch verbood, wat meer dan 65 jaar 

duurde. De kunst stortte in en er gingen vele verhalen verloren. De schade was mede zo 

groot omdat de rechten niet meer doorgegeven konden worden. 

    

 

Ik heb nog een dilemma. Als de First Nations zelf al terughoudend zijn in het delen/openbaar 

maken van hun kunst, past het mij dan wel om hier foto’s van te tonen in mijn nieuwsbrief? Ik 

heb ook schetsen gemaakt van ovale designelementen die vaak terugkeren. Om van te 

leren, om te snappen hoe de figuren zijn opgebouwd. Kan ik daar weer nieuwe figuren van 

maken of is dat eigenlijk ‘not done’?  

Wat het eerste betreft: de foto’s zijn zonder commerciële doeleinden gemaakt in musea en 

openbare ruimte waar fotograferen is toegestaan. Dus het lijkt mij dat dit wel kan. Wat betreft 

de tweede vraag: hier voel ik mij wel erg geremd. Misschien beter van niet? Wat denk jij 

ervan? 

 

 

Landschappen 

Wat een ontdekking, die panoramaknop op mijn nieuwe fotocamera! En o ja, ook voor mijn 

vakantie was ik met een landschap bezig, zoals je wellicht nog weet van de ontwerpideeën 

uit de vorige nieuwsbrief. De omzetting in een textielwerkstuk valt echter nog niet mee…  

 

Een grafische uitvoering met spunfab? Dat is lastig in die klein sprietjes. En het oogt nog niet 

af… 

Met draadjes en snippers op de ondergrond? Helaas, te dominant. Het levert zo’n drukke 

ondergrond dat je de voorstelling er niet meer goed op krijgt. 



 

      
Nieuwe poging. Eerst eens eenvoudig borduren op linnen lap. 

 

  

Dat wordt me iets te eenvoudig, traditioneel.  

Misschien de onder/achtergrond invullen met ecoprint? Na vele experimenten heb ik het 

ecoprintproces wel aardig onder de knie gekregen deze zomer. De blaadjes uit de tuin zijn 

wel iets te groot in verhouding, maar ach, dat kunnen we wel voor lief nemen. Technisch 

gezien is het een uitdaging: deze lap is veel groter dan in mijn eerdere experimenten en past 

niet in de pan… 



    
 

                   

 

Hmm. Ik ben er nog niet uit of dit nog potentie heeft. Erop naaldvilten misschien nog? 

 

Een blauwdruk versie! Deze zomer is ook besteed aan het leren blauwdrukken. Kortweg 

komt het hierop neer. Je smeert in een donkere ruimte de stof in met lichtgevoelig materiaal, 

legt er plantjes op, dekt het af met folie en legt het in de zon. Hoe meer UV-licht de stof 

bereikt, hoe blauwer het daar wordt. Het is eigenlijk precies hetzelfde procede als bij de 

blauwdruk/cyanotypie in de vroege fotografie. Erg leuk om mee te experimenteren!  

 

     



 

Maar of het nou de meest geschikte manier is voor dit landschap? Met witte verf heb ik later 

het contrast bij de geborduurde horizon vergroot. Dat werkte wel beter, het is best een 

spannend landschap geworden, een beetje surrealistisch... Het lijkt wel sneeuw… Maar ja, 

dat kan hè. In de zomer. In Jasper National Park....  

  

 

Workshops Tyvek 

Deze zomer heb ik vele, leuke cursisten mogen ontmoeten, zowel bij DIY Textile School als 

bij mij thuis. Respect voor de diehards die bij 36 graden bleven doorgaan (en de tweede dag 

in de regen belandden…)! Hoezo, workshop in de zomer, dan kun je lekker buiten werken…? 

In Canada kwam ik een toepassing van tyvek tegen die ik nog niet kende… 

 

 

Hoe nu verder 

In de zomer heb ik allerlei afspraken gemaakt voor de komende periode. Hopelijk tot ziens op 

een van deze evenementen! Zie de agenda. 

Zo, ik geloof dat ik de zaken weer een beetje op een rijtje heb, ik kan weer aan de slag! 
 



 

Agenda: 

10 en 11 november 

Nationale Kunstdagen Nieuwegein 
Hier zal ook een ruimtelijk werk van mij geëxposeerd worden. Kijk ook uit naar werk van Marjan 
van Holthe! En geniet natuurlijk ook van de vele, vele anderen! 
 
Openingstijden 11 - 17.30 uur  
 
Beursfabriek, Symfonielaan 5 
3438 EX Nieuwegein  https://kunstdagen.nl/kunstdagen/2018/ 

 

7 - 9 december 

Kunst onder de kerstboom 

editie 3" 
In Mechelen, België 
 
Samen met andere kunstenaars ben ik gevraagd 
mee te doen met dit kerst event in de 
huiskamergalerie van yoHanneke. Dat leek me 
weer een erg leuke nieuwe ervaring, dus heb ik 
ja gezegd! Het is een verkoopexpositie met 
prijzen tot 150 euro, dus wie weet zit er ook wat 
voor jou bij! 
 
Openingstijden  
vrijdagavond van 18 tot 21 uur en 
zaterdag/zondag van 14 tot 18 uur 
 
Huiskamergalerie yoHanneke 
Schuttersvest 25 
2800 Mechelen België 
 

huiskamergalerie yoHanneke 
www.yoHanneke.com 
facebook: https://www.facebook.com/yoHanneke 
 

Deelnemende kunstenaars: 
thijs polfliet: www.thijspolflietgraphics.be 
josien eulderink: http://www.josieneulderink.nl 
tania verhasselt: www.taniaverhasselt.be 
annemiek hamelink: www.two-trees.eu 
liliane van der elst: www.lilianevanderelst.be 

 
 

 

15 - 17 november 

Handwerk- en quiltdagen 

Textiel Plus 

Arts&Crafts expo 
Werk zien van mij en mijn 
textielgroep? Wij exposeren als 
Concullega's voor de eerste keer 
samen op de Textiel Plus 
Arts&Crafts tentoonstelling op de 
Handwerk- en Quiltdagen in Den 
Bosch.  
 
Openingstijden: 10 - 17 uur 
 
De Brabanthallen 
Diezekade 2 
5222 AK ‘s-Hertogenbosch 
 
Er is van alles te zien en te doen, 
klik op onderstaande link voor 
meer info. 
https://handwerkenquiltdagen.nl/ 

http://www.emjees.nl/
http://www.emjees.nl/
https://kunstdagen.nl/kunstdagen/2018/
http://www.yohanneke.com/
https://www.facebook.com/yoHanneke
http://www.thijspolflietgraphics.be/
http://www.josieneulderink.nl/html/Galerij.html
http://www.taniaverhasselt.be/
http://www.two-trees.eu/
http://www.lilianevanderelst.be/
https://handwerkenquiltdagen.nl/


 

De volgende nieuwsbrief zal in december verschijnen 
 

 


