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Nachtelijke fotosessies 
Korte dagen, lange nachten... en dan ook nog slapeloze nachten bij volle maan. 

Niet echt mijn favoriete tijd van het jaar. Maar ja, als je dan toch 's nachts op de 

http://www.josieneulderink.nl/


 

bank zit wakker te wezen, kun je net zo goed je ogen de kost geven. En zo 

belandde ik in een nachtelijke fotosessie. Er stond een vaas met afgesnoeide 

takken op een tafeltje voor het raam van de achterdeur, waar mooi licht op viel 

van de staande schemerlamp. Dat werd leuk spelen met licht, reflecties 

vermijden, goede invalshoek zoeken. Deur open, schemerlamp naar buiten... ik 

krijg er zowaar lol in om met klassieke stillevens aan de slag te gaan. Dus toen 

ik even later een ander mooi boeket kreeg, je raadt het al.... Enfin, of dit ooit 

omgezet gaat worden in ontwerpen voor werkstukken of niet, het was op zijn 

minst een inspiratiemomentje. Dat kan je dus overvallen op de gekste plekken 

en op de gekste momenten. Ik heb nu vrede met af en toe een slapeloze nacht. 

  



  

 

Daglichtlamp 
De kortere dagen leidden dit najaar tot een hele verbetering in mijn atelier: een 

daglichtlamp, zodat ik ook op donkere, korte dagen de kleuren nog kan 

uitzoeken en uit elkaar houden. En er kwam een in hoogte verstelbaar zit/sta 

bureau, zodat ik zonder rugpijn kan staan vilten en arbotechnisch verantwoord 

aan de naaimachine kan zitten. Heel fijn! Aan de slag dus maar!  

  



 

Was it only a trick of the night? 
Eindelijk klaar...! Laag over laag werd de cyanoprint verder opgebouwd, met 

verf, borduursels, appliqué, wol op spunfab, weer borduren, weer verven, etc. 

Het is een groot werk, 120x50 cm, en dat is wel even wennen als je doorgaans 

op kleinere formaten werkt. Het kost meer moeite om overzicht te houden, licht 

en donker in evenwicht te krijgen en goed over het vlak te verdelen, de 

compositie duidelijk te houden, diepte te creëren en de mate van detail passend 

te houden. 

De oorsprong van dit werk ligt in Bretagne, bij een horizon van planten 

afgetekend tegen de lucht langs de scherenkust, en in mijn tuin, waar ik de 

planten voor de cyanoprint vandaan heb. Twee fijne plekken die in dit werk zijn 

samengebracht in de schemering of een zwoele zomernacht. Waarom? Wat wil 

ik er eigenlijk mee over brengen? Wat is het dat een zomernacht voor mij zo 

aantrekkelijk maakt? De wereld van alledag die ver weg lijkt? Tijd voor 

verstilling, rust, innerlijk leven, je terugtrekken in jezelf, intimiteit misschien? Is 

het de lichtval? Of is het de nacht zelf, die je tot nadenken stemt en je de ruimte 

geeft uit je keurslijf te stappen en tot jezelf te komen? De titel verwijst naar een 

songtekst van Flairck. 

 

  



  

 

Viltwerk in uitvoering 

Een nieuw ontwerp, met grote pixels, blokken. Ik wil het leggen met lontwol op 

naaldvlies. Lontwol in vierkante blokken leggen, hoe doe je dat? En hoe zorg je 

dat je ontwerp er strak op komt, je kunt het ontwerp niet overtrekken of de 

blokkenstructuur aftekenen op het naaldvlies. 

Een kader eromheen leggen en dan met een grote lineaal werken kan 

misschien wel. En inderdaad, dat werkte!  



  

 

Blokken aftellen en wol in patroon leggen mbv linealen. 

  

 

De basis van blokken is gelegd; nu voorstelling verfijnen en afmaken met 

wolkrullen, draden en kant. 



  

 

Natmaken en aanvilten. 

  

 

Zo ziet het eruit na het aanvilten. Het moet dan nog gerold worden. 



  

 

Een van de werktekeningen, het ontwerp en het viltwerk in 1 beeld. Er is nog 

enige correctie / verfijning nodig en het mag nog wat meer doorgevilt worden, 

maar toch al bijna af. 

 

Uitbreiding Concullega's 

Dit najaar is onze samenwerking uitgebreid met een nieuwe Concullega: Amee 

Vlam. 

Amee maakt wandwerk, kunstboeken en klein werk. Ze speelt met 

bewerkingsmogelijkheden van een of meerdere lagen stof. Lijn en patroon 

geven rust in wat eerst oncontroleerbaar lijkt. 

In januari zal zij ook op de website van de 

Concullega's http://www.concullegas.nl te vinden zijn. Nieuwsgierig? Je kunt nu 

al direct haar website bezoeken: http://www.ameevlam.nl 

 

Onze eerste gezamenlijke expo zal zijn op de Textielroute van het Textielfestival 

Leiden 13 t/m 16 mei. 

We zullen exposeren bij Restella, Speciaalzaak in parketvloeren, op de Lange 

Mare in Leiden. In de volgende nieuwsbrief meer hierover.  

http://www.concullegas.nl/
http://www.ameevlam.nl/


 

Agenda: 

13 t/m 16 mei 2020 

Textielfestival Leiden 

 

Dit festival wordt ongeveer 1 keer per 5 jaar georganiseerd door STIDOC. Met 

o.a. een ledenexpositie en materialenmarkt in de Pieterskerk, een wedstrijd, een 

Textielroute in het centrum van Leiden (waar wij als Concullega's dus ook aan 

mee doen) en de presentatie van de resultaten van de Museum Masterclasses 

(met o.a. werk van onze Concullega Marjan van Holthe). 

Wil je zelf aan de slag? Er zijn ook dagworkshops te volgen waarvoor je je nu 

kunt inschrijven. Kijk op 

https://www.textielfestival.nl/ 

 

   

 

  

 

 

 Hartelijk dank voor je interesse dit jaar! Fijne 

feestdagen en een heel goed 2020! 
 

 

De volgende nieuwsbrief zal rond 21 

maart verschijnen 
 

 

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

gerust door! 

 

josien.eulderink@gmail.com 

http://www.josieneulderink.nl  
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