
 Banieren en expositie in Bennekom, Microscopische preparaten, 

Werk in uitvoering, Workshop, Kijkdoos Open Ateliers, Agenda 
 

 

Nieuwsbrief Josien Eulderink 
voorjaar 2018 

  

 

  

Het is 9h15, de keuken ruikt heerlijk naar de hyacinten in de vensterbank en ik 

heb mijn eerste klus al gedaan. Dat overkomt mij niet alle dagen; ik ben een 

typisch avondmens. Maar vandaag moest het: er moest een foto gemaakt 

worden voor de folder van de Kijkdoos Open Ateliers. En mijn partner moet 

natuurlijk ook op tijd naar zijn werk. Best lastig: je moet er zelf met je hoofd op, 

en (een deel van) je kunstwerk. Enfin, dat klusje is geklaard. 



 

Banieren 

Een paar weken terug kreeg ik een uitnodiging een foto in te sturen voor een 

banier van 70cm bij 200cm. Initiatief van de ondernemersvereniging in het dorp. 

Met de banieren zorgt zij voor een gezellige aankleding van het dorpscentrum. 

Dit jaar werden er kunstenaars in het dorp uitgenodigd een foto van hun werk 

aan te leveren. Daar wil ik natuurlijk best aan meedoen! De foto moet hele hoge 

resolutie hebben. Maar mijn werk is niet al te groot en ik heb vooral horizontaal 

georiënteerde foto’s die zich hier niet toe lenen. Hoe zouden anderen dat 

aanpakken? Laten zij misschien standaard al professionele foto’s van hun werk 

maken? Navraag gedaan bij een collega uit het dorp; nee hoor, zij gebruikt haar 

smartphone en komt daar doorgaans prima mee weg. Wel deed ze me een 

gouden tip aan de hand: inladen op Vistaprint en dan geeft het programma zelf 

aan of de foto aan de kwaliteitseisen voldoet. Dat is wel geweldig: je krijgt een 

hele aparte uitsnede in zo’n langgerekt formaat. En er staat dan een mannetje 

op een ladder jouw banier op te houden, bijzonder grappig. Enfin, de foto is 

ingestuurd… en is door de selectie! 

 

Vanaf 7 mei hangen de banieren in Bennekom. Op 12 mei is de opening van de 

begeleidende expositie, waarop zo veel mogelijk kunstwerken die model 

hebben gestaan voor de banieren getoond zullen worden. 

  



  

 

Microscopische preparaten 
 

Helaas is mijn eigen, vertrouwde compact cameraatje naar zijn grootje. Je kunt 

het menu niet meer instellen; hij blijft flikkeren. Even tussendoor het werkproces 

vastleggen is er nu dus niet meer bij. Balen. Hier dus alleen het eindresultaat. 

Gemaakt met wateroplosbaar vlies. De werkjes bestaan eigenlijk alleen uit een 

paar vezels, snippertjes en draden. Het doet me denken aan van die hele dunne 

doorsnedes, als coupes onder de microscoop. 

 

Als er licht doorheen valt, krijg je een intrigerend schaduwpatroon. Hoe het 

schaduwpatroon uitvalt hangt af van de dikte van de gestikte lijn. Gebruik ik 

voor de ZIA’s (Zentangle Inspired Artefacts, objecten van tyvek) altijd een 

enkele lijn, hier zijn de contouren soms verdikt met arceringen. Ook de verdeling 

van de vezels, die immers meer of minder licht doorlaten, is van belang. Hoe 

dun kun je gaan, zonder dat het werk uit elkaar valt? Kun je een interessanter 

oppervlak creëren door pluisjes en dunne draadjes toe te voegen of spoelt dat 

weg? De parelmoerglans komt van Angelina-vezels. 

  



  

 

  
En hoe is het als je de kleuren omdraait: witte stiksels? Een rotklusje, dat wel, 

want je ziet op de naaimachine totaal niet wat je doet. Houd je het tegen het 

licht dan zie je niets meer van het patroon. Maar tegen een achtergrond van 

donkere transparante stof geeft het wel een bijzonder effect. 



  

 

Werk in uitvoering 

 

Ik ben nog niet klaar met punten, lijnen en vormen. In plaats van een getekend 

ontwerp gebaseerd op zentangle, ga ik het nu proberen met foto’s als basis. Bij 

zentangle teken je vlakken en lijnen die voor verbinding zorgen, zodat het 

geheel niet uit elkaar valt als het wateroplosbare vlies wordt weggespoeld. Hoe 

ik dat bij de lege vlakken op een foto moet aanpakken? Tja, dat is de uitdaging! 

En, ik wil het ook eens in flink formaat …  geïnspireerd op de banieren 😉. Ok, 

dat is wel een heel grote stap. Eerst maar eens een tussenformaat (van 1m 

lang?). Ik ga aan de slag; al doende leert men he! 

 

Inspiratie: de knettergele IJslandse papavers waar ik vorig jaar met zoveel 

plezier naar heb gekeken. Licht en schaduw, waarbij de haartjes zo mooi 

worden uitgelicht. 



  

 

 Ontwerpen: uitsneden kiezen, o.a. deze. 

  

 

Omzetten in zwart/wit: 

  

 

 Het beoogde schaduwpatroon? Zou ongeveer zoiets kunnen worden (zwart/wit 

omdraaien): 



  

 

 Omzetten in tekening: 

  

 

 Tekening vertalen naar lijnenpatroon. Dit worden de te stikken basislijnen 

(geen foto van). 

  

Materialen uitzoeken:  

(komen die opgespaarde losse draadjes toch nog eens van pas) 
 

  



 

 Uitvoeren:  

In aantal werkrondes borduren, lagen toevoegen, overheen borduren, etc. 

  

 

  

 

  

En dan nu het spannendste moment: wateroplosbaar vlies uitspoelen. 

Opspannen en laten drogen. En checken of het nog een schaduwbeeld geeft…  

Ja, gelukt! Nou ja, bijna dan. Bij het drogen bleek het werk vastgeplakt te zijn 

aan het onderliggende papier, zucht. Dus dat moet overnieuw. Ik kan de kanten 

dus beter afwisselend drogen met fohn. Morgen, want je hebt nu wel lang 

genoeg op deze nieuwsbrief moeten wachten… 



 

  

 

  

 

 

Workshop Zentangle Inspired Artefacts 
 

10 en 11 augustus ga ik een workshop geven in Amsterdam! Objecten maken 

van tyvek, zoals mijn Zentangle Inspired Artefacts (kortweg ZIA's genaamd). De 

eerste dag verven en kennismaken met de bewerkingsmogelijkheden van het 

materiaal. Ook leren maken van een ontwerp. De tweede dag stikken we het 

object in elkaar en krijgt het object zijn vorm en textuur door het te bewerken 

met strijkijzer, heatgun en evt. soldeerbout. 

Ben je iemand of ken je iemand die hier interesse in zou kunnen hebben? Kijk 

op DIY textileschool: www.diytextileschool.nl voor meer info en geef het door! Je 

kunt je via deze link ook direct aanmelden. 

  
 

   
 

http://www.diytextileschool.nl/


 

Voor de agenda: 

Vanaf 7 mei 

Banieren in 

Bennekom 
De banieren worden 
geplaatst in het centrum 
van Bennekom 
(Dorpsstraat e.o). Ze 
zullen enkele maanden 
blijven hangen. 

 

12 mei 

Opening 

expositie 
 
van kunstwerken die op de 
banieren zijn afgebeeld. 
Het is de bedoeling dat de 
expositie de week erop 
nog te bezoeken is, van 
wo 16  t/m za 19 mei, 
maar ik heb daar nog geen 
bevestiging van gekregen, 
dus neem evt eerst contact 
op voor je afreist. In 
principe ben ik zelf 
aanwezig op donderdag 17 
mei. 
 
In het pand van 
Van Wonderen 
Dorpsstraat 1 
 6721 JH Bennekom 
 

 

 

26 en 27 mei 
Kijkdoos  
Open 
Ateliers 

Welkom op deze 
kunstroute door 
Bennekom! 
Ik doe mee met textiele 
wandpanelen en 
objecten. Marjan van 
Holthe zal bij mij 
aanwezig zijn met 
prachtige textiele 
portretten, 
zie http://www.emjees.nl. 
Je kunt starten bij de 
groepsexpositie in Villa 
Erica of bij een van de 
aangesloten ateliers. Wij 
zitten op de Laarweg 68, 
6721 DG Bennekom.  
 
zaterdag 
   11.00 - 17.00 uur 
 zondag 
   13.00 - 17.00 uur 
De flyer met routekaart is 
overal op de route 
verkrijgbaar of kijk tegen 
die tijd op 
 www.dekijkdoosbennek
om.nl/ 

  

 
2 en 3 juni 

Expositie 

A touch of 

textile 
 
Eindtentoonstelling van 2-
jarige opleiding Textile Art 
van DIY Textileschool in 
Amsterdam. 
 
Za en zo van 12.00-18.00 
uur  
Cultureel Centrum 
In 't Fijnhout 
Lootsstraat 39 
1053 NV Amsterdam  

 

8 en 9 juni 

Expositie 

Masterjaar 

DIY 

Texileschool 
 
Op dezelfde lokatie als de 
2e jaars nu de 
eindtentoonstelling van de 
studenten die de 
vervolgopleiding, het 
Masterjaar, hebben 
afgerond.  
 
Cultureel Centrum In't 
Fijnhout 
Lootsstraat 39 
1053 NV Amsterdam 

 

http://www.emjees.nl/
http://www.dekijkdoosbennekom.nl/
http://www.dekijkdoosbennekom.nl/


 

De volgende nieuwsbrief zal rond 

21 juni verschijnen 
http://www.josieneulderink.nl 
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