
 

Nieuwsbrief Josien Eulderink 
maart 2020 

http://www.josieneulderink.nl 

  

 

Textielfestival Leiden uitgesteld tot 2021 

Dit weekend kwam het besluit van STIDOC om het Textielfestival te verschuiven naar 

dezelfde periode volgend jaar, dus 12 t/m 16 mei 2021. We hopen met de 

Concullega's dan alsnog van de partij te zijn.  

 

Blijf gezond en laat het koppie niet hangen! Ook de tulp heeft zich inmiddels weer 

helemaal opgericht😉! 

 

'Dit zijn geen tijden om over huwelijken te 

piekeren' 
Zo luidde de titel van een CD van ruim 30 jaar geleden van het Oerkest, een 

band waarin kennissen speelden. De happening bij de lancering en de titel 
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sprongen ineens weer in mijn hoofd, toen ik aan deze nieuwsbrief bezig was. Ik 

vind het een mooie tekst met een knipoog, en toepasselijk, nu het coronavirus 

zo rondwaart. Ik hoop dat alles goed gaat voor jou en je dierbaren en dat we 

snel weer van het virus af zullen zijn. Dan kan de lente echt beginnen.  

De ironie wil, dat ik zojuist bij een bruiloft geweest ben en bij een levensviering, 

bijeenkomsten die nu al niet meer zouden kunnen. 

  



 

 

 

Gelukstegeltjes 

 

Er liggen 2 stenen op mijn kast. Op de ene staat 'lach', op de andere 'grappig'. 

Ze zijn gebruikt in een trouwceremonie van een vriendin in februari. Na afloop 

mochten alle gasten een steen meenemen als aandenken. Ik hou helemaal niet 

van tegeltjeswijsheden of andere teksten in mijn huis, maar hier hebben mijn 

partner en ik hartelijk om gelachen: passen we in elk geval wel bij elkaar, haha!  

Voor deze bruiloft was ik gevraagd om 2 ringkussentjes te maken. Zijnde zelf 

niet zo trouwlustig had ik geen idee wat dat was, maar het bleek te gaan om 

een middel om een ring op te presenteren, dat tegelijk als aandenken kon 

dienen. Oeps, een opdracht, moeilijk! Je wilt toch iets moois maken, iets dat bij 

de opdrachtgevers past.  

Het werd een sprookjesachtige cyanoprint op stof met een Chinese kraanvogel 

erop. Dat is in de Aziatische cultuur een symbool voor een lang en gelukkig 

leven, en dat is hun natuurlijk van harte gegund. Kraanvogels hebben een 

prachtige balts, een mooi verleidings-/partnerbindingsritueel. Het ziet er zo 

vrolijk en opgetogen uit met al die mooie sprongen en danspassen (kan je 

aanraden dat even te googelen😉) 

Hier zat nog wel een addertje onder het gras. Mijn ontwerpen maak ik altijd met 

eigen foto's. Maar van baltsende kraanvogels heb ik geen foto's ... en dan krijg 

je te maken met auteursrechten. Gelukkig blijkt er vrij beschikbaar 

bronmateriaal te bestaan. Oude prenten zijn vrij beschikbaar, sowieso is werk 

van kunstenaars 70 jaar na hun dood rechtenvrij te gebruiken. En er zijn 

mensen die hun tekeningen rechtenvrij ter beschikking stellen. Daar kon ik dus 

gelukkig gebruik van maken. 



 

De cyanoprint doet denken aan Delfts blauwe tegeltjes (Delfts blauw is van 

oorsprong een poging om Chinees porselein, dat in de vroeg 17e eeuw erg 

populair was, te kopiëren...). Door toevoegen van de gedenkwaardige datum, 

20-02-2020, werden het echte gedenktegels, zoals je vroeger had bij belangrijke 

gebeurtenissen, zoals geboorte, verlovingen in het koningshuis ed. De werkjes 

werden opgespannen en ik naaide de lintjes erop, om de ringen aan vast te 

strikken.  

De werkjes pasten goed in deze bijzondere ceremonie, waarbij de trotse 

moeders de ringen aanboden aan het bruidspaar. 

  

Art healing 

Een paar jaar geleden beluisterde ik een interviewserie over 'art healing', zeg 

maar de helende functie van kunst. Kunst kan je helpen om je gedachten te 

verzetten, schoonheid te ervaren, je beter te voelen, te inspireren, te troosten, je 

draai weer te vinden na moeizame of verdrietige gebeurtenissen. Het heeft een 

positieve invloed op je welzijn. Dit is een van de vele functies die kunst kan 

hebben in de samenleving. De serie ging o.a. over wat kunst voor de 

kunstenaars betekende en hoe zij zelf tegen dat 'helende' aspect aankeken: of 

ze het zelf ervoeren tijdens het werken (ja) en of zij helende kwaliteiten 

veronderstelden in hun werk voor het publiek. 

 

Het lijkt me dat we in deze periode best wat 'art healing' kunnen gebruiken.  

Helaas zijn alle musea, exposities, etc nu noodgedwongen gesloten. Dit 



 

betekent dat kunstenaars hun werk niet meer kunnen laten zien en dat het 

publiek van de positiviteit die daarvan uit kan gaan verstoken is. Gelukkig is er 

veel online te vinden, op individuele websites van kunstenaars bijvoorbeeld, 

maar ook in online-galeries, zoals http://exto.nl. En ook musea ontplooien meer 

activiteiten online o.a virtuele rondleidingen. 

 

Het heeft mij ook aan het denken gezet over mijn eigen werk.  

Levenslust. Dat is wat mijn vriendin vond van mijn werk: ze vond dat het 

levenslust uitstraalde. Dat is een van de mooiste complimenten die ik ooit gehad 

heb. 

Zij is recentelijk overleden. Het heeft mij allemaal nogal aangegrepen, zodat de 

levenslust de afgelopen maanden even ver te zoeken was. Er kwam niet veel uit 

mijn handen, maar toch heeft de dagelijkse gang naar mijn atelier mij geholpen. 

Kleine viltprojectjes om dat ambacht verder te leren. Verfproefjes doen, veel 

verder ging het niet. Het was prettig op het moment zelf, het hielp om de zinnen 

te verzetten, je hoofd leeg te maken, even tot rust komen, je terugtrekken uit de 

narigheid en je vol te laten lopen met kleur.  

  

http://exto.nl/


  

  



 

  

Al doende heb ik ook heel wat geleerd over de eigenschappen van allerlei 

soorten textielverf. En daarmee over hun toepassingsmogelijkheden. Sommige 

verven zijn alleen geschikt voor zijde of katoen, andere juist alleen voor 

synthetische stoffen. Bij sommige kun je bij het aanbrengen al goed kleuren 

mengen, bij andere, bv transferverf, maar ook natuurlijke plantenverven, gaat 

dat niet (door tegenstrijdige chemische eigenschappen) en kun je ze hooguit na 

elkaar opbrengen. Ze moeten al of niet gefixeerd worden door hitte. De ene 

dringt diep in de vezels door, de ander ligt er meer op. De een vloeit meer uit 

dan de ander, waardoor de ene verf wel geschikt is voor bijvoorbeeld scherpe 

lijnen en zeefdruk en de ander niet. 

Gaandeweg kwamen er weer nieuwe plannen. Er staat nu een groot, kleurrijk 

werk op stapel. Waarbij ik ook wil proberen lagen van verschillende stoffen met 

verschillende verf zo te combineren dat zij gaan samenwerken om het beeld te 

versterken. Ben benieuwd of dat gaat lukken. Wordt vervolgd.  

  



  

  



 

  

Wil je het helende aspect van het maken zelf eens ervaren in deze rare tijden? 

Met deze link kun je leren kleine viltpotjes zelf te 

maken https://rosiepink.typepad.co.uk/rosiepink/free-tutorials.html. Zelf heb ik 

deze link gebruikt om onderstaande potjes te maken 

  

Krijten en borduren 

Kan ik mijn vakmanschap uitbreiden door te leren tekenen en schilderen? Het 

afgelopen seizoen was ik op teken-/schilderles gegaan. Ik wil namelijk proberen 

in hoeverre ik het tekenen/schilderen kan inzetten/vertalen naar mijn textielwerk. 

Natuurlijk geeft mij dat meer achtergrond in kleur, lijn, compositie. Verdieping in 

die beeldelementen is sowieso waardevol. Maar mijn grote vraag is: is er 

kruisbestuiving mogelijk? Kan ik die kennis en vaardigheden overdragen naar 

textiel en omgekeerd, kan mijn textielwerk mij verder helpen bij het tekenen en 

schilderen? Kortom: in hoeverre is de kennis van die 2 disciplines 

overdraagbaar van het ene naar het andere medium?  

Dit is mijn eerste krijttekening. Ik zie een duidelijke link met borduren: laag over 
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laag. Gaandeweg een draad (krijtstreepje) in een bepaalde kleur toevoegen. 

Werken met een beperkt palet en de kleuren zo naast elkaar zetten dat ze 

optisch gaan mengen. Daar zie ik wel mogelijkheden. Maar hoe je dan de 

vaagheid van de achtergrond voor elkaar moet krijgen? Met krijt kun je dat 

bereiken door te vegen. Tja, sommige technieken zijn toch wel 

materiaalspecifiek vrees ik... Hoewel... als je dat nu eens met een laag organza 

zou aanpakken?  

Ik dacht overigens dat tekenen en schilderen een stuk sneller zou gaan dan 

textiel... Nee hoor, daar zitten ook eindeloos veel uurtjes in. Jammer. Geen 

quick fix vooralsnog dus.  

  



 

  

 

Textielfestival Leiden uitgesteld tot 2021 

Dit weekend kwam het besluit van STIDOC om het Textielfestival te 

verschuiven naar dezelfde periode volgend jaar, dus 12 t/m 16 mei 2021. We 

hopen met de Concullega's dan alsnog van de partij te zijn.  

 

OMDAT VOORLOPIG ALLE ACTIVITEITEN ZIJN AFGELAST VERVALLEN DE 

TIPS 'VOOR DE AGENDA' 

 

 

De volgende nieuwsbrief zal rond 

21 juni verschijnen 
De coronacrisis is dan hopelijk weer voorbij! Ik hoop je dan gezond en wel weer te treffen! 

 

 

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

gerust door! 

 

josien.eulderink@gmail.com 
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