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Waarschuwing 
klik niet op mijn website! 

Domeinnaam is overgenomen. Ik stuur apart bericht als dit akkefietje weer is opgelost. 

 

Stormachtig begin van de zomer... 
Ik ben net terug van een weekje in een yurt in Zuid-Limburg. Wat leuk was dat! De tent stond 

op een langgerekte lap grond, met tuin, moestuin en varkentjes achterin. De ronde ruimte 



 

van de tent was groot en licht, dankzij een lichtkoepel in de nok. We voelden ons er 

onmiddellijk thuis. Zelfs het ecotoilet wende verrassend snel. Dat is nog eens een andere 

lifestyle dan we de afgelopen decennia gezien hebben. Wat geweldig dat jongeren na al dat 

gelddenken en vertoeven in de digitale wereld weer behoefte hebben aan directe ervaringen, 

zoals je eigen eten verbouwen, met je eigen handen iets maken. Wat een verademing! 

En zo haakten we geheel onverwacht weer aan bij de hip and happening, hahaha! En in de 

losse uurtjes naaide ik zomen in mijn ge-ecoprinte zijden sjaals...totdat de idylle ruw werd 

verstoord. 

 

Via de Concullega's kwam het bericht dat er iets mis was met mijn website... 

Bij het verlengen van de webhosting hebben we mogelijk slechts 1 vinkje aangekruist ipv 2, 

waardoor de domeinnaam even vrij kwam. Daar zat kennelijk iemand op te wachten, klaar 

om toe te slaan. Die heeft onmiddellijk mijn domeinnaam geclaimd. Foute boel, het is een 

eigen naam, niet zomaar een woord dat je voor je bedrijf zou willen hebben. Er blijkt een in 

China gevestigd bedrijf achter te zitten... zucht. 

Enfin, dit akkefietje is nog niet opgelost, dus klik niet op mijn website (ik heb de link daarom 

ook uit deze nieuwsbrief verwijderd). Als de kust weer veilig is (waarschijnlijk een nieuwe 

domeinnaam), stuur ik je een extra bericht met de nieuwe websitegegevens. 

  

   

Exposities 



 

 

In dezelfde week kwam er gelukkig ook goed nieuws. Met de versoepelingen in zicht, komen 

de exposities weer op gang. Nou, zeg maar gerust: in een stroomversnelling! Ineens hadden 

we er 2 tentoonstellingen bij! Hieronder staan ze, vers van de pers. Wees welkom, we zien 

ernaar uit je te ontmoeten! 

 

Vanaf ca half juli tot half oktober exposeren de Concullega's in de Sint Clemenskerk op 

Ameland. 

Nadere gegevens volgen nog.  

 

Van 28 augustus tot 12 september hebben de Concullega's een expositie in Huis 

Kernhem in Ede. We zullen daar 3 weekenden ons werk laten zien, van 12-17 uur. 

Hierboven zie je vast de aankondiging. 

 

Daarnaast doe ik nog mee aan Kunst bij de Baron, ter gelegenheid van het 50 jarig 

jubileum van de Kijkdoos in Bennekom. Dat is op 25 en 26 september. 

 

Er moet dus nog flink doorgewerkt worden deze zomer... 

Bovendien zijn Marjan van Holthe en ik, mede door het slechte weer in het voorjaar, achterop 

geraakt met filmen voor de cyanoprint workshopserie. Dubbel aan de bak dus! Deze week, 

na ons beider vakanties, zijn we weer met filmen begonnen. 

  

 

  



 

 

Experimenten met embossingmachine 
 

Door de expo's zit ik nu middenin de fase van het afronden en presentabel maken van 

werkstukken. Maar ik zou niet durven beweren dat ik in het voorjaar niks gedaan had... Het 

werk had alleen een ander karakter, meer verkennend, experimenteel. Zo ben ik o.a. bezig 

geweest op de Kunstfactorij met onderzoeken of je bloemen prints kunt maken op stof met 

een embossingmachine (een soort pers). Ja, dat kan wel. En je zou met de prints ook nog 

leuke dingen kunnen doen, door borduursel, vezels of fotoafdruk toe te voegen. Er is echter 

een probleem dat ik nog niet heb kunnen tackelen: de houdbaarheid van de print is slecht. 

https://www.dekunstfactorij.nl/


 

Het vervaagt. En het wast uit. 

Ik heb geprobeerd de kleurstoffen van de bloemen beter op te laten nemen door de stof voor 

te weken in soda ash (waardoor de vezels meer open gaan staan). Noch deze methode, 

noch voorbeitsen met aluinoplossing hielpen me uit de brand. De print achteraf fixeren met 

boekbinderslijm of acrylmediumgel lukte ook niet: door het vocht verdween de print. Jammer. 

Misschien is het nog een optie de print in te kleuren met inktense potlood... maar ja, de lol 

van de oorspronkelijke bloemenkleurstoffen ben je dan toch kwijt... Zoals gezegd: ik ben er 

nog niet uit... 

 

Werk in uitvoering: 

The loud and the quiet conversation 
Van theorie naar praktijk 

  

 

Als kunstenaar vertoef je - in elk geval in je hoofd - regelmatig in het land van de 

onbegrensde mogelijkheden. Het valt niet altijd mee daar je weg in te vinden. Maar soms 

kom je ineens iets tegen, waardoor er een kwartje valt en je ineens meer houvast hebt. 

 

Zo wilde ik een ontwerp omzetten in borduursel met grafische kwaliteiten: een geborduurd 

lijnenspel in zwart wit. Maar hoe maak je van een lijntekening een spannender verhaal? Dat 

heeft natuurlijk ook te maken met de kwaliteit van de lijn. En nu concreet: welke lijnen laat ik 

eruit springen en hoe? Het werk was te groot om het aan te laten komen op trial and error. 

Tijdens die worsteling kwam ik het concept tegen van the loud and the quiet conversation.  



 

 

Stel, je komt een ruimte binnen waar al veel mensen aanwezig zijn. Dan hoor je eerst de 

luide stemmen in het geroezemoes en daarna pas de kleinere onderonsjes. En dat gaat in de 

beeldtaal net zo. De luide stem is doorgaans het toonwaardecontrast. Daar ben ik wel mee 

vertrouwd in mijn gekleurde werken. Maar hoe werkt dat bij een zwart/wit lijntekening? Daar 

zie je vast eerst de grote lijnen en daarna de details. Dat bleek een bruikbaar idee voor het 

maken: eerst de grote, beeldbepalende zaken uitlichten (met vette, hoekige lijnen) en dan de 

details (met dunnere lijnen of stippellijnen). Letten op lijncontrast, maar ook op afwisseling 

van dicht op elkaar gepakte stukken en rustiger stukken. 

  



  

 

 

In de training Beeldtaal die ik volg bij Kunstacademie online, kwam ik nog een leuk stukje 

theorie tegen, over de zgn Gestaltwetten. Enerzijds wil je brein geprikkeld worden (anders is 

het saai), terwijl dat brein tegelijkertijd ook streeft naar duidelijkheid en zelf beelden 

versimpelt... Dus om je brein wat te doen te geven, heb ik de lijnen regelmatig onderbroken 

(je brein vult ze vanzelf aan, maar hoe die ze verbindt, daar zal-ie toch hopelijk een kluif aan 

hebben). Ik had al wel gemerkt dat dit zo kon werken, maar om dat nu zelf bewust toe te 

passen, dat vond ik toch weer een stapje vooruit! 

 

Hier nog een breindingetje uit de Gestaltwetten: het schijnt dat je brein ook houdt van 

symmetrie. Daar viel natuurlijk ook leuk mee te spelen.., ik maakte het werk namelijk ook in 

spiegelbeeld. Voor mij als maker een goede oefening in ruimtelijk oriënteren, motoriek en 

behendigheid: een bocht met de naaimachine linksom is heel anders dan een bocht 

rechtsom! (Professor neuropsychologie Erik Scherder zou trots op me zijn:-)). Maar als je de 

helften dan tegen elkaar aan zet, gaat mijn brein helemaal los ...  

  

https://kunstacademie-online.nl/


  

 

 

Mijn brein maakt er herkenbare figuren van. Zo zie ik dan een olifant, een hertengewei, 

iemand die relaxed op zijn rug ligt en zijn armen onder zijn hoofd heeft, etc.  

 

En het grappige is: mijn partner ziet dat niet, die ziet gewoon dat het oude beeld vreemd 

rechtop staat...! Enfin, het zijn losse panelen, dus ik kan er nog alle kanten mee op... Maar ik 

ben wel benieuwd wat jij er als kijker in ziet! 

  



 

Ecoprints op zijde met resist 

 

 

Op de foto bovenaan deze nieuwsbrief zag je er al 1 wapperen. Hier nog meer foto's van de 

sjaals die ik afgelopen weken gemaakt heb. Ecoprinten doe je met natuurlijk materiaal (blad). 

Maar ik wilde ook zien wat het effect is van een resist, die de kleuroverdracht van de 

gekleurde lakens op de zijde tegenhoudt. Omdat je het oprolt om te stomen moet het een 

flexibel materiaal zijn dat tegen hitte kan. Hieronder zie je het effect van een resist van kant. 

  

  



  

 

 

Een resist van snijafval van een tafelzeil, overgehouden van een oud project, werkt ook naar 

tevredenheid. Hiermee lukte het een wat Afrikaans effect te creëren.  

  



 

 

 

 

 

De volgende wilde ik je ook niet onthouden. Daar zie je hetzelfde principe van the loud and 

the quiet conversation toegepast op ecoprints op zijde: eerst het luide verhaal (grote 

vormen), daarna het zachte gefluister (kleinere vormen, details). In het midden een smal 

kanten lint als resist, die zorgt voor verbinding. 

  



  

  



 
 



  

 

Het resultaat spreekt mij wel aan. Ik denk dat dit geen sjaal zal blijven... ik ben van plan het 

te verwerken in een nieuw kunstwerk 😊. 

  

Agenda: 
Onze eigen agenda is hierboven al besproken. Bij het uitgaan van deze nieuwsbrief zijn nog 

niet alle gegevens bekend. Kijk voor actuele informatie op de website van de Concullega's. 

Of op de desbetreffende websites. Ik hoop tzt weer een eigen website in de lucht te hebben. 

Zoals gezegd: klik vooral niet op mijn website, totdat ik je een nieuwe heb gemeld.  

 

Tips voor de zomer: 

Dagje Leiden! Hoewel Textielfestival Leiden on line wordt gehouden als Studio Textielfestival 

(o ja, daar moeten we ook nog een filmpje voor maken..;-)), is er nog zeker wel wat te zien in 

Leiden! 

• Sieboldhuis (Japan museum): presentatie project Masterclass Textielfestival 'Heden 

en verleden, museum als inspiratiebron', olv Erna van Sambeek. Met werk van o.a 

Marjan van Holthe. T/m 29 augustus. Daar is ook de expositie 'Herbarium' te zien 

van Windkracht 10 (t/m 5 sept). 

• Museum Volkenkunde 'Droomreis, borduurwerken van Leidse kinderen'. Het 

resultaat van een Borduurproject op 3 scholen in Leiden. Aan de wieg hiervan 

stond Eveline Timmermans, oud-student die ik heb mogen begeleiden bij DIY Textile 

School! Zij heeft dit project ontwikkeld, samen met kunstenaar Astrid Vlasman. Doel is 

https://www.concullegas.nl/
https://www.sieboldhuis.org/
https://www.volkenkunde.nl/nl


 

kinderen zich creatief te laten uiten middels borduren, en zodoende aandacht te 

vragen voor textiel in het onderwijs als een vergeten ambacht en een vergeten 

uitdrukkingsmiddel. Al hun geborduurde verhalen zijn aan elkaar geplaatst, zoals bij 

het fameuze tapijt van Bayeux, dat de inspiratiebron was. T/m 1 sept.  

• Lakenhal Claudy Jongstra t/m 29 augustus. 

Of kijk eens bij de Kunstfactorij in Bennekom, of er een workshop voor je bij is. Daar worden 

regelmatig laagdrempelige workshops gegeven voor zowel kinderen als volwassenen. 
 

 

Half juli - half oktober 

Expositie Concullega's 

Ameland 

(titel nog onbekend) 

St Clemenskerk, Kardinaal de 

Jongweg 33, Nes. 

De kerk is dagelijks open voor 

bezichtiging van 14 tot 17 uur, de 

Mariakapel met onze tentoonstelling 

is dagelijks geopend van 9 tot 17 

uur.   

  

  

 

28 aug - 12 sept  

Tussentijd 

Expositie textiele werken van de Concullega's. 

Huis Kernhem, Kernhemseweg 7, Ede 

Alleen op zaterdag en zondag van 12-17 uur 
  

25 + 26 sept 

Kunst bij de baron, 50 jaar de Kijkdoos 

Gebouw Walraven 

Baron van Wassenaerpark 

Oost Breukelderweg 1 

Bennekom 

https://www.dekijkdoosbennekom.nl/ 
  

 

Fijne zomer! 

 

De volgende nieuwsbrief zal rond 21 

september verschijnen. 

NB. Ik stuur je tussentijds bericht als de 

websiteproblemen zijn opgelost. 

https://www.lakenhal.nl/nl
https://www.dekunstfactorij.nl/
https://www.huiskernhem.nl/agenda/
https://www.dekijkdoosbennekom.nl/


  

 

 

Ken je iemand die ook interesse zou kunnen hebben in deze nieuwsbrief? Stuur hem gerust door! 

 

josien.eulderink@gmail.com 

http://www.josieneulderink-artist.nl 
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