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Tyvek workshop: nog enkele plaatsen vrij 
Er zijn nog een paar plekken vrij bij mijn workshop om een object te maken van 

tyvek. Het is op 10 en 11 augustus in Amsterdam. Grijp je kans, je bent van 

harte welkom! Klik op https://www.diytextileschool.nl/zentangle-inspired-

artefacts/ voor meer info en inschrijven. Hier nog een foto van mijn laatste tyvek 

object. Een echte roest look-a-like…maar zonder ijzerdisulfaat 😉! 
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Terugblik op de Kijkdoos Open Ateliers 

 

Wat een leuke dagen waren het weer, de Kijkdoos Open Ateliers! Wel een hoop 

gedoe van tevoren: weekenden doorwerken, atelier opruimen, tuin toonbaar 

maken, het huis moet weer schoon, de studenten van DIY Textile school 

hadden ook recht op feedback… En vlak ervoor was de opening van de expo 

van het Banierenproject (ook heel geslaagd)! Maar wat kregen Marjan van 

Holthe en ik een enthousiaste reacties! En leuke ontmoetingen en nieuwe 

contacten! En nieuwe lezers van deze nieuwsbrief - welkom! 

Kortom: we hebben genoten! Dank voor jullie bezoek! Het was weer een grote 

stimulans om door te gaan! 

  

  



 

Inspiratie in tijden van zomer 

 

Het was vaak prachtig weer de afgelopen tijd. Bij zulk mooi weer probeer ik het 

zo te plooien dat ik mijn klusjes in de tuin kan doen: in elkaar naaien; ontwerpen 

tekenen; nadenken over nieuwe projecten. Deze periode komt mijn inspiratie 

echter niet alleen uit tuin en vakantie maar ook uit... mijn garderobekast! Tja, ik 

geef het toe: het gebeurt me vaker. Dan kijk ik wat ik nog aan kan en weet ik 

ineens waarom ik iets heb aangeschaft: niet per se omdat het mij nou zo goed 

staat, maar omdat ik viel op a. de kleurencombinatie, b. het etswerk, c. de 

afwisseling van lijnen en vlakken, d. de voorstelling die zo mooi afstak tegen de 

ondergrond, e. de stijl van de 18e eeuwse bloemenstillevens, of f.  juist van het 

moderne abstracte werk enz, enz.  

Eén van die kledingstukken is een bloesje met een zwartwit/etsachtige print, dat 

eromheen losjes lijkt ingekleurd met ecoline. Zoiets moois, daar moet ik mee 

aan de slag! In combi met de vakantiefoto uit Bretagne die bovenaan deze 

nieuwsbrief staat. En in combi met het doorzichtige, kantachtige borduurwerk op 

wateroplosbaar vlies waarmee ik bezig was (zie Tussen de gele papavers uit de 

vorige nieuwsbrief). Iets met schaduwpatroon van licht dat erdoorheen valt… 

Jaa, iets teveel hooi op mijn vork, ik weet het. Al uitproberende kom ik nog op 

diverse andere varianten met elk hun eigen sfeer. En om die sfeer te krijgen is 

de ene techniek beter dan de andere… En ik wil een project dat ik lekker buiten 

kan doen, iets met naaldvilten/punchen. Maar dat moet dus misschien een 

ander project zijn… Kortom, ik zit midden in het onrustige deel van mijn 

ontwerpproces, waarin sfeer, techniek en beeld samen moeten komen en een 

eenheid moeten gaan vormen in het ontwerp. Pfff…. Vakantie dan maar???? 

  



  

  

  

  



 

Ecoprint 

 

Afgelopen week kwamen een paar textielkunstenaars op bezoek. De 2e 

bijeenkomst van een pas opgericht netwerkgroepje: mensen die net als ik op 

zoek zijn naar collega’s om mee samen te werken. Dat wil zeggen: ieder werkt 

voor zich, maar door uit te wisselen hoeft niet ieder voor zich het wiel uit te 

vinden. Een ervan zag allerlei planten in mijn tuin die geschikt zijn om mee te 

ecoprinten. En zo ontstond een spontaan initiatief om dat ter plekke uit te 

proberen, tussen het vergaderen door. Eerst oogsten: bladeren verzamelen van 

o.a. Robertskruid, akelei, tuingeranium, varens, eik en bloemen van viooltjes en 

afrikaantjes. Ook rode rozen-blaadjes schijnen het goed te doen, maar onze 

roos was helaas al uitgebloeid. Oud katoenen laken (of aquarelpapier) nat 

maken, blaadjes erop leggen, dubbel vouwen zodat de blaadjes afgedekt zijn 

met stof/aquarelpapier en dan: heet strijken. Zo heerlijk simpel! Heerlijk om te 

doen. Van zo’n vergadering word je vrolijk toch zeker!  

  

  



  

  



  

  

Maar helaas, dit werkte wel een beetje, maar niet heel goed.  

Ten eerste kun je de stof beter stomen (2 uur in pan met laagje kokend water en 

steen erin, waar je het ingerolde pakketje op legt). Door het stomen komt de 

tannine in de bladeren beter vrij.  

Ten tweede heeft katoen moeite de afdruk op te nemen: je kunt ijzerdisulfaat 

gebruiken om dat proces te verbeteren. En het is aan te raden de stof voor te 

beitsen: dwz stof voor gebruik inweken in oplossing van 100 ml (kop) sojamelk 

en 1 eetlepel soda ash per 3 liter water (de stof een paar uur tot paar dagen in 

de emmer laten staan). 

Inmiddels heb ik de ijzerdisulfaat en de sojamelk in huis, en een grote soeppan 

geregeld (na gebruik kun je de pan niet meer voor consumptieve doeleinden 

gebruiken, dus niet je echte soeppan nemen 😉!) Nu gaat het loos!!! Heb er 

zo’n zin in!  

Mocht je het ook willen proberen: kijk op het verfblog van Nynke 

Smit: http://verfvirus.blogspot.com/search?q=ecoprint Ben benieuwd naar wat 

eruit komt, dus heel fijn als je me een foto stuurt! 

IJzerdisulfaat en soda ash is o.a. te koop bij http://www.stoftotverven.nl/. In 

http://verfvirus.blogspot.com/search?q=ecoprint
http://www.stoftotverven.nl/


 

plaats van ijzerdisulfaat kun je ook iets regelen met oude roestige spijkers…  

  

 

... en hier de eerste resultaten 

De beide lappen katoen zijn voorgebeitst met sojamelk en soda ash. De 

blaadjes heb ik gedoopt in de ijzerdisulfaatoplossing en op de stof gelegd. Op 

beide lappen zijn dezelfde soorten blaadjes gebruikt. 

  

 

  

De bovenste lap is opgerold en 2 uur gestoomd in de pan, de onderste lap is 

vochtig gemaakt met de plantenspuit en tussen bakpapier gestreken op 

katoenstand. Het levert een totaal ander beeld op! 



  

 

  

 

  

Door het oprollen is de print door alle lagen heen getrokken, waardoor de 

soorten niet meer goed afzonderlijk te onderscheiden zijn. Aan de ene kant is 

dat juist leuk, maar aan de andere kant was het mijn bedoeling van alle soorten 

een indruk te krijgen van hoe het print en dat is nu dus niet gelukt. Wellicht is dit 

doordrukken te voorkomen door bij het inrollen (bak-)papier ertussen te 

doen? Enfin... genoeg te doen deze zomer 😉! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Voor de agenda: 

 

  

 

Zelf aan de slag?10 +11 

augustus  

Workshop: object 

maken van tyvek 
(Zentangle Inspired Artefacts)  

 

Leer zelf een 3D object te maken met 

een doorleefd uiterlijk. We gaan verven, 

ontwerpen, gaten branden en vervormen 

door verhitting... 

 

DIY Textile School  

Tussen de Bogen 36  

1013 JB Amsterdam 

10.00-16.00 uur 

 

Meer info over mijn workshop en 

inschrijven: klik op  

https://www.diytextileschool.nl/zentangle-

inspired-artefacts/ 

 

NB. Meer voorbeelden van Zentangle 

inspired artefacts zijn te vinden op mijn 

website http://www.josieneulderink.nl 
  

  

 

27 juni - 7 juli 

Expo Textiel- 

kunstenaars 

Met werk van Alexandra 

Drenth 

 

Opening 1 juli 15.00 uur 

 

Galerie de Kapberg 

Slotweg 17 

1934 CM Egmond aan den 

Hoef 

 

Geopend wo t/m zo 13.00-

17.00 uur en op afspraak. 

http://www.galeriedekapberg.nl 

 

 

12 juni-7 oktober 

Papier Biënnale 

2018 

Museum Rijswijk 

Voor meer info kijk 

op http://www.museumrijswijk.nl 

https://www.diytextileschool.nl/zentangle-inspired-artefacts/
https://www.diytextileschool.nl/zentangle-inspired-artefacts/
http://www.josieneulderink.nl/
http://www.galeriedekapberg.nl/
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t/m oktober 

Banieren-

project 

In het centrum van 

Bennekom zijn de 

banieren van alle 

Bennekomse 

kunstenaars nog de 

hele zomer te zien. De 

mijne zijn te vinden bij 

de Lidl en bij de Hema. 

  

 

De volgende nieuwsbrief zal 

eind september verschijnen 
 

Ik wens je een hele fijne zomer! 
Ken je iemand die ook interesse zou kunnen hebben in deze nieuwsbrief? Stuur hem 

gerust door! 

 

josien.eulderink@gmail.com 
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