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Verhalen uit een fotoprint 
 

Welkom in de zomer! Net de laatste hand gelegd aan een zomers werkje. Ik ben 

tevreden, al weet ik eigenlijk niet precies waarom. 

Een lome middag in het bos… Het riekt naar Italië uit lang vervlogen tijden. Is 

het nostalgie, verwijzend naar tijden van zorgeloosheid? Of kijken we juist uit 

naar een zonnige toekomst, stappen we zo de schaduw uit en het licht 

tegemoet? Of gaat het juist om het nu, de rust van de corona-crisis, die ons 

noopt even stil te staan, rustig om je heen te kijken en genieten van wat er wel 

is? 

Het is een klein werkje, net iets kleiner dan A4. Het is opgebouwd uit 2 lagen 

stof. De onderste is een grillig geverfde lap. De bovenste is een dunne, 

transparante stof met een fotoprint erop, voor mij een nieuw element in mijn 

gereedschapskist. Het is een afdruk van een eigen foto, die ik bewerkt heb op 
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de computer (omgezet naar primaire kleuren rood, geel en blauw en 

gepixeleerd).  

  

 

De print blijkt verrassend goed te combineren met allerlei verschillende soorten 

stof. Afhankelijk van de ondergrond ontstaan steeds andere verhalen, 

fascinerend! Ter illustratie: hieronder is dezelfde print gebruikt op een stof met 

een cyanoprint, dat zou je niet direct zeggen toch? 



  

 

 

Hier zie ik meer een verhaal over de 17e eeuw… (met de racisme-protesten is 

dat zelfs weer actueel...). 

Als je een glimp van het verhaal gezien hebt, begint het spel om het verhaal 

naar voren te halen. 

Je kunt kleuren en lijnen steviger aanzetten of juist verzachten. Elementen 

toevoegen, tussen de lagen stof, of juist er boven op. Het is een proces van 

steeds blijven kijken of het bijdraagt tot het beeld of niet en hoe het zich 

verhoudt tot de rest. Om het beeld (waar de nieuwsbrief mee begon) te krijgen 

heb ik gebruik gemaakt van textielverf, textielkrijt, geverfde vliesofix, borduursel 

en appliqué. 

Tot slot wilde ik nog wat kraaltjes opnaaien. Lekker in de tuin, onder de 

kersenboom… en daar ging het mis. Flats, een dieppaarse vogelpoep erop… 

Snel naar de keuken gerend om het af te spoelen, blijkt ook de inktlaag van de 

fotoprint op te lossen in water….shit! 

Gelukkig bleek het te herstellen met ecoline brush pens. 

Moraal van het verhaal: ga nooit zitten werken onder een kersenboom, of 

althans niet zonder een parasol… 

  



 

  

 

Even tot hier 

Wat heb ik genoten van dat tv-programma, Even tot hier, dat wekelijks te zien 

was op NPO1. Zonder musical, zonder band, en toch wisten Jeroen Woe en 

Niels van der Laan er iets van te maken. Met een wand vol post-its wat er 

allemaal niet door kon gaan door corona, kozen ze er steeds 1 die zij in hun 

programma wel door lieten gaan. Geen kermis? Dan maar een kermisattractie 

voor de deur die mensen langs liet zwieren bij hun moeder in het verpleeghuis. 

Geen eindexamen? Dan maar een toets maken in de uitzending, gevolgd door 

de echte diploma-uitslag door de echte docenten van je school. 

En zo zullen we allemaal wel bezig zijn geweest van de nood een deugd te 

maken en te focussen op wat dan nog wél kan… Wij gingen vaak in het 

avondzonnetje eten in de voortuin, wat regelmatig leidde tot onverwachte 

praatjes over de heg met voorbijgangers. En mijn partner en ik volgden een 

serie webbinars over natuurfotografie. De theorie over landschapsfotografie kon 

ik meteen toepassen in het landschapje. 😉 



  

 

  

 

  



 

Even tot hier 2 

 

Maar soms word je toch ook gek van dat positieve gedoe. Er zaten heus ook 

wel mindere dagen bij. Het ‘huisarrest’ (de thuisisolatie) duurde zo lang, dat viel 

me soms echt wel zwaar. Vanaf eind maart was ik aan het hoesten en kon dus 

niet meer met goed fatsoen de deur uit. Geen winkels. Alleen een ommetje op 

onmogelijke tijden als de anderen binnen zitten. Geen mantelzorg meer. Alleen 

kunnen helpen met de verhuizing van mijn zoon door ’s avonds te komen 

behangen, als er verder niemand aanwezig was. Bah. 

Na 8 weken bleek ik nog steeds niet hersteld van inderdaad, toch een Covid 19 

infectie. Milde klachten, maar die gaan helaas ook vaak samen met langdurig 

herstellen. Inmiddels gaat het beter qua energie, al is het devies nog steeds 

rustig aan, anders volgt er weer een terugslag. Beetje pas op de plaats, werk 

inlijsten, kleine klusjes doen die er altijd bij inschieten, zoals statistieken maken 

van websitebezoek (maandag, woensdag en zondag is websitebezoek hoger, 

apart toch!). Ik ben verrast, dat de website toch zoveel bezocht wordt, dat had ik 

niet gedacht. Niet zo professioneel en ik schaam me dan ook een beetje dat ik 

het niet beter bij houd. Sorry. Ik steek mijn tijd altijd liever in het maken dan in 

de pc… 

Gelukkig was het wel mooi weer, zodat ik een serie cyanoprintjes heb kunnen 

maken. Dit keer op reeds geverfde stof, dat geeft weer een ander effect. Soms 

is de achterkant mooier dan de voorkant. En sommige cyanoprintlapjes blijken 

dus goed te werken samen met transparante fotoprints. 



  

  



 

Even tot hier 3 

De euphorbia, die al die tijd bloeide en me tegemoet straalde, werd verwerkt in 

een ontwerp voor een viltproject. Grote potten, deze keer. Maar hoe krijg je het 

patroon erin gevilt? Op de linker pot heb ik eerst losse vormen geknipt uit 

naaldvilt en dat meegevilt. Op de rechter heb ik gewerkt met een ‘resist’, waarbij 

je het ontwerp uitsnijdt in plastic, de negatieve vorm (restvorm) met een laag 

wol erop meevilt en die ‘mal’ er later uithaalt. Tja, leuk geprobeerd, maar ik denk 

dat ik het vilten te grof vind voor mijn ontwerpen. Het plan voor een tijdsbeeld in 

de vorm van een serie laat ik maar varen… 

  

 

  



 

  

 

Even tot hier 4 
 

Ondertussen verfde ik stukje bij beetje door aan het werk waar ik ten tijde 

van de vorige nieuwsbrief aan begonnen was. Het is nu bijna helemaal af, zoals 

je op onderstaande foto kunt zien. Door dit werk kwam ik op het idee van een 

geverfde transparante toplaag, een samenwerking tussen boven- en onderlaag. 

Ik denk dat de extra dynamiek van een bovenlaag hier eigenlijk niet nodig is. 

Maar het heeft wel geleid tot de samenvoeging van print en stof in het werkje 

waar de nieuwsbrief mee begon. Grappig hoe zo’n idee dan toch vorm krijgt en 

zich ontwikkelt tot iets anders. Als het maar de tijd krijgt om te rijpen… 

  

Zomer...! 

Langzaam komen we uit de corona-crisis. Nu de maatregelen versoepelen 

steken we weer voorzichtig ons hoofd buiten de deur. Ik ben blij dat ik inmiddels 



 

ook weer mee mag doen. Ik haak weer aan, waar waren we ook alweer 

gebleven…? O ja, de terrassen zijn open, we mogen weer op vakantie,… !. 

Maar verder blijft mijn leven nog even zoals het was. Met anderhalve meter is 

het geven van workshops in mijn atelier niet mogelijk. DIY Textile school heeft 

wel workshops en online classes (kijk op https://www.diytextileschool.nl), maar 

start het Textile Arts program pas in januari (er komt een aangepast 

programma). De studenten kregen deze week hun diploma, dus ben ik voorlopig 

begeleider-af. Jammer, dat zal ik toch missen. Dus ik hobbel nog maar even 

voort. Ach, het is zomer! We zien wel…! 

Ik wens ieder een hele fijne en coronavrije zomer! 

 

 

De volgende nieuwsbrief zal rond 21 

september verschijnen 

 

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

gerust door! 
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