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Nieuwe ronde... 
Maandag 20 september. Ik zit met koffie in de tuin aan de nieuwsbrief te 

schrijven. Ik ben te luchtig gekleed. Op straat loopt een buurvrouw met dikke jas 

voorbij. In het zonnetje is het nog wel lekker. Ik neem mij voor extra te genieten 

van de laatste zomerdag dit jaar. Aan mijn voeten steken knalroze cyclamen 

hun kopjes boven de grond. Klaar voor de herfst. Ik niet, ik zou de zomer nog 

wel langer willen rekken. 

Inmiddels zijn we al weer een week verder. De herfst is een feit, ik ontkom er 

niet meer aan. Het licht is prachtig deze tijd van het jaar. Dus niet langer 

getreuzeld: tijd voor een terug- en vooruitblik, de rituele afsluiting van het oude 

en start van het nieuwe seizoen. Welkom in de herfst! 

https://mailchi.mp/e488b4bc7725/nieuwsbrief-josien-eulderink?e=21cb9f7fe1
http://www.josieneulderink-artist.nl/


 

Terugblik expositie in Huis Kernhem 
Om te beginnen wil ik alle mensen die onze expo in huis Kernhem zijn komen 

bekijken heel hartelijk bedanken! Het was voor ons (Concullega's) een feestje 

om jullie te ontmoeten! Al jullie opmerkingen, aanmoedigingen, waardering zijn 

belangrijk voor ons, om weer energie te krijgen en weer door te kunnen gaan. 

Zoveel leuke gesprekjes en ontmoetingen, we hebben van jullie genoten! 

Nogmaals dank daarvoor! 

 

In aanloop naar en over deze expositie hebben we ook een video gemaakt. 

Onze video zal 1 oktober in premiëre gaan op Studio Textielfestival 

Leiden https://www.studiotextielfestival.nl/. Het zal tot januari op dit online 

festival te zien zijn. Het online festival is de plaatsvervanger van het vijfjaarlijkse 

Textielfestival Leiden, dat georganiseerd wordt door Stidoc en in 2020 niet 

doorging. Er zullen zo'n 150 filmpjes te zien zijn, over textielkunst, techniek en 

experiment. Marjan deed ook mee aan de masterclass in het Sieboldshuis. Daar 

is ook een video van. Dit festival is gratis te bezoeken, al kun je middels een QR 

code wel een donatie doen, die zeer gewaardeerd zal worden.  

PS. Enigszins verwarrend is het dat ook TextielPlusFestival in deze periode 

plaatsvindt, nl van 18 t/m 24 oktober https://textielplusfestival-online.nl/. Dit is 

een betaald festival.  

  

https://www.huiskernhem.nl/
https://www.studiotextielfestival.nl/
https://textielplusfestival-online.nl/


 

Leeg canvas 
Het atelier ligt er vredig, zo niet verlaten, bij. Zelfs de cyanootjes hangen nog 

aan de waslijn buiten. Al dagen, weken? 

Twee van de vele voordelen van een expositie: 

1. alle werkstukken moeten af (hup, keuzes maken en afhandelen) en 2. ze zijn 

even weg, waardoor je goed kunt zien wat er overblijft. Dat was een hele berg... 

Tafels en vloer bezaaid met spullen die schreeuwden om opgeruimd te worden. 

Lekker laten schreeuwen gaat niet meer. Je moet er niet aan denken dat alle 

werkstukken enz weer van de expo terug komen en je wéér geen werkruimte 

hebt... Enfin, klus geklaard. Zelfs een heuse kist gekocht om de werkstukken 

veilig in op te slaan. Na de overstroming dit voorjaar in de douche (die ik als 

kast gebruik) wel zo'n een prettig idee! 

Hoe nu verder? Ik aarzel nog even voor het opnieuw in gebruik nemen van de 

ruimte. Angst voor het lege canvas? 

Nee, bang ben ik niet, denk ik. Ik geniet even van de relatieve rust. En 

trouwens, ik ben alweer begonnen. Met Storing AUB, waarover straks meer. En 

er worden nog altijd cyanootjes gemaakt, zoals je hieronder ziet. Experimenten 

met foto's, tekeningen, diverse materialen... Zodat je online-workshopleider zelf 

ook goed beslagen ten ijs komt... als het ooit nog zover komt.. pfff... duurt lang 

hè... 

  



 

 

 

 

  

Kunst, wetenschap en Storing AUB 
Het voelt lui, niet-efficiënt, niet-productief als je 'ínbetween projects' bent. Al 

weet ik best dat dat niet waar is. Rust is een noodzakelijk onderdeel van het 

creatieve proces. Het is openstaan voor nieuwe indrukken, waarin sluimerende 

ideeën omhoog kunnen komen. Sterker nog: de WUR (Universiteit 

Wageningen) zoekt contact met kunstenaars om wetenschappers te leren een 



 

'open mind' te ontwikkelen, open te staan voor nieuwe ingevingen die de 

wetenschap verder brengen. Ook daar is dus doorgedrongen dat dit belangrijk 

is voor wetenschap en maatschappij op de lange termijn. Hoera! Hopelijk leidt 

dit tevens tot herwaardering van het spelen in het onderwijs. 'Doelloos, maar 

niet nutteloos'. 

 

Het traject Vrije Verkenning van StoringAUB https://www.storingaub.nl/, waar ik 

net mee begonnen ben, gaat uit van hetzelfde motto: 'doelloos maar niet 

nutteloos'. We worden uitgenodigd te gaan dwalen, om weer nieuwe 

ideeën/inspiratie op te doen en los te komen van vaste gewoonten. Kunstenaars 

en andere creatieven van verschillende disciplines bij elkaar. De eerste 

opdracht was een '(ver)dwaal'opdracht in een wijk of stad. Willekeurige route 

volgen, zonder ordening of plan, en zien wat je zoal oppikt onderweg. Tot mijn 

verbazing -ik dacht mijn omgeving toch aardig te kennen- gaf dit vele, 

onverwachte verrassingen. Wist je dat er een soort madonna met kind verstopt 

zit in de put...? Kijk maar!  

  

https://www.storingaub.nl/


 

  

 

 Misschien zie je het kind op de arm beter op fotonegatief (de laatste foto)? 

 

Het bracht ook een levendige herinnering van hoe ik als 18-jarige door Parijs 

dwaalde, in de regen, onder de paraplu... en hoe prettig dat was. Geen idee hoe 

dit in een werkstuk moet uitmonden... maar ik vond het nu al leuk! En misschien 

zie je hier ongemerkt toch het begin van een werk in uitvoering... 

  

 

Agenda 
Er is veel te zien, in allerlei exposities en musea, teveel om op te noemen. Dus 



 

ga vooral zelf op onderzoek uit. Vezel magazine bijvoorbeeld heeft een online-

agenda met lopende tentoonstellingen op 

textielgebied   https://www.vezel.org/agenda/category/cursussen/exposities/.  

Ook zijn er 2 festivals online, zie onder. De Textiel Biënnale Rijswijk is live te 

bezoeken. 
 

 

 

ONLINE  

TextielPlusFestival 2021 

18 t/m 24 oktober 

Voor handwerk- en textielliefhebbers: shoppen in de webshops, kunst beleven, verhalen lezen en video’s bekijken. 

Tickets 10 euro. https://textielplusfestival-online.nl/. 

Rijswijk Textiel Biënnale 

t/m 16 januari   

Internationale tentoonstelling van hedendaagse beeldende 

kunst waarin textiel als materiaal de hoofdrol speelt. Van 

circa 25 kunstenaars wordt werk getoond. Thema: Food for 

Thought. 

https://www.museumrijswijk.nl/tentoonstelling-textiel-

biennale-2021-food-for-thought-182 

ONLINE  

Studio Textielfestival 

1 oktober tot 1 januari (vervanger van Textielfestival Leiden). 

Hier vind je ook de video van de Concullega's. Het online festival heeft als 

thema Textielkunst, techniek en experiment en laat in een galerie-achtige 

setting, state-of-the-art textielkunst zien in al haar verschijningsvormen. In 

november worden er een paar online lezingen aan toegevoegd. Gratis te 

bezoeken. 

https://www.studiotextielfestival.nl/ 

Ameland 

t/m 17 oktober 

Er hangt nog werk van de Concullega's in de St. Clemenskerk in Nes tot en met 

17 oktober.  

 
 
 

https://www.vezel.org/agenda/category/cursussen/exposities/
https://textielplusfestival-online.nl/
https://www.museumrijswijk.nl/tentoonstelling-textiel-biennale-2021-food-for-thought-182
https://www.museumrijswijk.nl/tentoonstelling-textiel-biennale-2021-food-for-thought-182
https://www.studiotextielfestival.nl/


 

Fijn najaar! 

De volgende nieuwsbrief zal eind 

december verschijnen 
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