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Geeft Acht! Schone kunst van militaire kleding
PubArt LapLab
Bas Kosters in de herhaling
Tranen zijn de glitters van het leven
Fashionable Modig
Maria
Webwinkel
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Op vrijdag 9 november 2018 werd de tentoonstelling ‘Geeft Acht! Scho-

ne kunst van militaire kleding’  geopend en is nog te zien t/m 31 maart 

2019 in het Waterliniemuseum Fort bij Vechten in Bunnik. In deze ten-

toonstelling staat hergebruik van militaire kleding centraal. Het gebruik 

en de verwerking van uniformen is aan strikte regels gebonden, want 

een uniform mag niet als zodanig terugkeren in de maatschappij. In 

opdracht van het Waterliniemuseum, naar een initiatief van Stichting 

PubArt, zijn 27 hedendaagse beeldende kunstenaars uitgenodigd om 

kunstwerken te maken van en/of geïnspireerd op afgedankte militaire 

kleding, met als doel dit probleem in beeld te brengen en creatieve 

oplossingen aan te dragen. Dit heeft geresulteerd in een prachtige 

tentoonstelling waarin een breed scala aan disciplines, technieken, 

onderwerpen en ideeën tot uiting zijn gekomen. Thema’s die aan bod 

komen zijn onder anderen militairen, oorlog en vrede, textielafval, 

duurzaamheid en circulaire economie.

Kunstenaars staan vaak aan de basis van innovatieve ontwikkelingen. 

Daarom is het interessant om hen bij maatschappelijke ontwikkelingen 

te betrekken en te ontdekken welke creatieve waarde zij kunnen toe-

voegen. Met het alsmaar toenemende textielafval is het interessant om 

te kijken naar de ideeën die kunstenaars zouden aandragen. Kunnen zij 

dit militaire textiel als grondstof gebruiken? Bewust omgaan met afval 

is daarbij niet het enige doel, maar ook om iets nieuws te creëren, iets 

vorm te geven en iets ‘moois’ te maken, misschien zelfs in oplage.

Textielafval kent vele bronnen, maar vaak wordt er alleen gerefereerd 

naar de mode-industrie. Bij het Waterliniemuseum Fort bij Vechten 

gaat de interesse uit naar het textielafval dat afkomstig is van Defensie; 

de militaire uniformen. 

Geeft Acht! 
Schone kunst van militaire kleding

Hoe gaat Defensie om met de problematiek van textielafval en wat 

zijn de mogelijkheden van het recyclen van militaire kleding? Lui-

tenant-kolonel Rob van Arnhem, categoriemanager bedrijfskleding 

Rijksoverheid, bracht de initiatiefnemers in contact met sorteerbedrijf 

Biga Groep. Bij de Biga Groep werken mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt, die afgedankte militaire uniformen sorteren en verknip-

pen, om uiteindelijk te verwerken tot nieuwe producten.

Het thema is gekozen vanwege de beeldvorming van het militaire 

uniform, dat steeds vaker in de media en het publieke domein ver-

schijnt. Zelfs de camouflageprint is weer in het modebeeld te zien. Het 

is interessant om te zien wat de invloed is van deze beeldvorming op 

zowel ons dagelijks bestaan als de daadwer-

kelijke betekenis van de militaire kleding. 

In combinatie met de problematiek rond 

het textielafval en de indrukwekkende 

omgeving waarin de kunstwerken getoond 

worden, de bomvrije kazerne van Fort bij 

Vechten, doet deze krachtige tentoonstel-

ling haar naam eer aan.

‘Geeft Acht! Schone kunst van mili-
taire kleding’ is te bezoeken t/m 31 
maart 2019.

De tentoonstelling is te bezoeken 
tijdens de openingstijden van het 
Waterliniemuseum; van dinsdag t/m 
zondag van 10.00 tot 17.00 uur.

www.waterliniemuseum.nl.
Waterliniemuseum Fort bij Vechten, 
Achterdijk 12, 3981 HB Bunnik

Filmpje van de opening staat op you-
tube:  https://youtu.be/ehoB7yt2JtE 
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Tegelijkertijd zijn er in het museum twee couture jurken te zien van 

modeontwerper Mo Benchellal. Hij presenteerde zijn collectie, ge-

maakt van afgedankte militaire uniformen, tijdens de Dutch Sustaina-

ble Fashion Week afgelopen oktober in Amsterdam.

Deelnemende kunstenaars:  Peggy Eras, Irma Frijlink, Rina de Haas, 

Barbara Houwers,  Elganan Jelsma, Marjoleine van Kalken, Petra Knol 

Daudeij, Atty Kingma,  Bia Maas, Greetje Majoor, Romanina Mandri-

cardo, Ted Moelker, Carola Mokveld, Rivka van Neerbos, Sunny Neeter, 

Nelleke Ponsteen, Udo Prinsen, Els Rijerse, Afke Schenkelaars, Rob 

Schultheiss, Willem van Spronsen, Elaine Vis, Ank van der Wal, 

Elly Verkerk, Sacha Wendt, Elize van der Werff, Diklah Zohar.
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PubArt LapLab

Ondertussen gaat PubArt gewoon door met het ontwikkelen van 

duurzame producten en het inspireren van kunstenaars. Voor de 

tentoonstelling Geeft Acht! zijn voornamelijk individuele kunstwer-

ken gerealiseerd. Toch zijn we ook steeds op zoek naar grootschaliger 

oplossingen voor bijvoorbeeld de textielindustrie. En dan moet er toch 

meer seriematig worden gedacht.

We hebben contact gezocht met MVO Nederland en hebben een uitda-

ging geplaatst op de website circulair ondernemen.

Ook wordt er gezocht naar inspirerende voorbeelden en eventuele 

samenwerkingsverbanden. 

Zo is het bedrijf I-did (Utrecht 

en Den Haag) een inspire-

rend voorbeeld. Zij laten van 

afgedankte bedrijfskelding 

vilt maken en daarvan maken 

zij tassen en inmiddels 

zelfs schoenen! Zij werken 

met jonge ontwerpers en 

laten de tassen naaien door 

mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt. Bekijk hun 

website maar eens!

Ook in ons eigen netwerk zijn vormgevers aan de slag gegaan.

Zo zijn er inmiddels van de afgedankt militaire kleding flessentassen 

ontworpen en ook de anti-stressgranaat kan in oplage geproduceerd 

worden. Elganan Jelsma ontwerpt en creëert ook kleding. Zo worden 

er van broeken, jurken en rokken gemaakt.

https://www.circulairondernemen.
nl/uitdagingen/geeft-acht-schone-
kunst-van-militaire-kleding

www.i-did.nl

Jip en Janneke
Naast de militaire kleding zijn we ook regelmatig op 

jacht naar bijzondere stoffen in de kringloopwin-

kels. Zo kwamen wij prachtige gordijnen tegen van 

Jip en Janneke, ontworpen door Fiep Westerdorp. 

Wij wilden ze eigenlijk meteen verknippen om 

kussens te maken, maar hebben voor alle zekerheid 

toch contact gezocht met de stichting Fiep Wester-

dorp en het Textielmuseum. Beide hadden de stof 

nog niet in hun collectie zitten en wilden het graag 

bewaard zien! Uiteindelijk hebben wij een grote lap 

cadeau gedaan aan Giola Smid, voorzitter van de 

stichting Fiep Westerdorp. Dit werd een bijzondere 

ontmoeting op Kasteel Groeneveld, waarbij ook een 

goede vriendin van Fiep aanwezig was. Van de rest 

van de stof zijn alsnog kussen gemaakt. Een stukje 

geschiedenis leeft zo voort!

Gesigneerd in de druk, langs de rand:
‘Prentedoek’, verhaaltje Annie M.G.Schmidt,
prentje Fiep Westerdorp, ‘n Kompasstof
De Prentedoeken, naar de verhaaltjes van
Annie M.G. Schmidt en prentjes van Fiep Westerdorp, 
werden in 1959 gemaakt bij Dehnert & Jansen
(Deja Woningtextiel) in Rotterdam.

3www.pubart.nl



Plastic afval
De afgelopen jaren zijn ook de Bannerbags ontwikkeld, de tassen van 

banners van bijvoorbeeld musea en kastelen. Voor tijdelijke tentoon-

stellingen maken zij gebruik van banners gemaakt van plastic ‘gaatjes’-

doek. Voor elk museum wordt een uniek ontwerp gemaakt waarbij zo-

veel mogelijk van dit plastic wordt gebruikt en er dus zo min mogelijk 

afval overblijft. Zo zijn er onder andere tassen voor het COBRAmuseum 

in Amstelveen gemaakt. Deze zijn ook te koop in hun museumwinkel 

en bij PubArt zelf. Voor Kasteel Groeneveld zijn ook tassen gemaakt, 

maar daarnaast ook zakken in verschillende maten voor bijvoorbeeld 

het plasticafval; dit zijn de ‘druppels’  geworden! ‘Het is misschien een 

druppel op de gloeiende plaat, maar elke druppel helpt om de emmer 

te laten overlopen ....” 

Er moet tenslotte iets aan het plasticafval worden gedaan!

https://www.facebook.com/
art.bannerbag
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Bas Kosters in de herhaling

Sit-In: Edwin Jacobs in gesprek 
met Bas Kosters
zondag 27 januari 2013 in het Centraal Museum te Utrecht

Reden om Bas Kosters uit te nodigen is dat er een werk van hem 

stond op de tentoonstelling Blue Jeans, in het Centraal Mu-

seum. Een werk dat Bas zelf uit het oog was verloren. 

Hij was blij verrast dat het hier opdook.  “Het is wel een gek 

ding, het is wel speels, maar er klopt heel veel niet van.”  Hij 

heeft al zijn projecten goed gedocumenteerd. De beschilderde 

jeans dateert uit 2003, vlak na zijn opleiding aan de AKI in En-

schede. In etalages van winkels heeft hij destijds jeans beschil-

derd, live-acting painting. Hij signeerde toen nog Baz, met een 

z, omdat hij zijn naam Bas, zo saai en stom vond. Dat heeft hij 

vrij snel daarna laten varen.

Edwin vraagt of Bas iets met Jeans heeft of dat het een speciale 

betekenis voor hem heeft. “De geschiedenis vind ik interessant, 

maar het materiaal vind ik niet echt spannend. Ik ben zelf geen 

jeans drager. Wel kun je het mooi verwerken, slijten en beschil-

deren. Twee jaar geleden heb ik jeans verwerkt in mijn prêt-à-

porter collectie, maar verder zie je het niet vaak bij mij terug.”

Bas Kosters volgde eerst een MBO opleiding mode-presentatie, 

waarbij het grafisch werk, mode positioneren en plaatsen 

belangrijk was. “Dat werkte voor mij goed, anders was ik waar-

schijnlijk te jong aan een HBO mode-opleiding begonnen.”  

Daarna volgde de AKI in Enschede, richting mode, waar hij vrij 

kon experimenteren. Zijn eindexamencollectie heette ‘con-

tainerkoninginnen’. Het was een totaal project. Tweedehands 

dekens en hoogglansverf op synthetische stoffen gespat en de 

rest weggebrand. 

“Het was één brok energie, heel ruw. Eigenlijk waren het elf 

braaksels van energie, op mannequins. Ik deed de make-up zelf, 

had zelfgemaakte schoenen en meubels, maakte de foto’s en 

heb zelf muziek geproduceerd. Een soort Sesamstraat-liedje. 

Het had eigenlijk niets met kleding te maken. Maar ik had wel 

een over-all visie. Het was een show-spektakel. Een mooi ver-

haal.” 

Edwin haalt het tijdschrift van Bas tevoorschijn 

getiteld: EXTRA KAK.  “Heeft het illustreren 

nog je aandacht?”  Maar Bas wil eerst iets anders kwijt. Hij weet 

precies wat hij wil zeggen en waar hij het over wil hebben. Hij 

heeft duidelijk controle over het gesprek. En dat zegt gelijk een 

heleboel over hemzelf.

Op de academie is hij ook begonnen met poppen maken. Hij 

moest oppassen op kinderen van een docent en is toen met die 

kinderen pop-kussens gaan maken. Het beeldend vormgeven is 

belangrijk voor hem.

“Met mode ben ik niet echt bezig. Een jurk is bij mij bijvoor-

beeld een rechthoek met twee gaten erin, met daarop vormen 

geappliceerd. Ik ben vrij rebels en de AKI gaf ruimte voor vrij-

heid, openheid. Dat sprak me aan. Je werd niet afgeserveerd op 

een coupe. Het verhaal moest goed zijn! Zo heb ik een jurk ge-

maakt van honderden paraplu’s, die ik op straat had gevonden. 

Dat is nog steeds een terugkomend verhaal. 

Ik verzamel oude paraplu’s van straat, haal 

het frame eraf en doe ze in de wasmachine. 

Een tijdrovend verhaal. Ik vind het schrijnend, 

dat mensen ze zo weggooien en zelfs niet de 

moeite nemen om ze in een prullenbak te 

gooien. Respectloos! Zo zijn er steeds onder-

delen die terugkomen in mijn werk.”

Elganan Jelsma HER-HA-LING
uit 2013
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Edwin: “ben je geëngageerd?”

Bas wil geen green-label zijn, maar hij wil best rekening houden met het milieu. Zo gebruikt 

hij regelmatig gerecyclede materialen. “Mijn gedachtegoed recycle ik.”

Hij grijpt vaak terug op iets uit zijn verleden, uit zijn geschiedenis. Zo laat hij een foto zien 

van zelfmaakpoppen uit het tijdschrift Ariadne. “Hier word ik vrolijk van. Dit is een beeld uit 

mijn verleden. Het verleden geeft me houvast. Die visuele geschiedenis  prikkelt mij nog 

steeds. Eigenlijk doe ik nog steeds hetzelfde als toen ik 6 jaar was: tekenen, spelen, verkle-

den.”

Edwin: “Maar je bent wel opgenomen in het modesysteem!”

Bas: “Geld is geen motivatie. Het gaat om textiel en communicatie. Communicatie in kleding. 

Mode om de mode vind ik niet interessant”  Edwin: “Ben je dan een beeldend kunstenaar die 

mode als medium gebruikt?”  Bas: “Ik zie mijzelf als ‘artist’, een artiest, dat is een vrijer begrip. 

Geen ontwerper, geen kunstenaar!” 

Edwin komt terug op de illustratie, de tekeningen, het blad ‘Extra Kak’ van Bas Kosters en 

constateert dat hij wel geobsedeerd is door poep. Waarop Bas uitlegt dat de titel uit een 

Zweeds blad komt, waar Kaka in stond en wat ‘Taart’  betekent. Het is natuurlijk wel dubbel-

zinnig. In het blad staan tekeningen en ideeën. Bas geeft aan dat de tekeningen niet altijd 

een speciaal doel hebben.  “Het is leuk. Het is de curator die iets maakt. Ik gebruik mode als 

taal om iets te vertellen. Het magazine is mijn kindje. Ik ben nu bezig met issue 6. 

Het is een snellere manier om 

mezelf uit te drukken. Het ont-

werpen van een collectie duurt 

vaak lang. Zelf ben ik gefascineerd 

door het tijdschrift ‘Gandalf’ uit de 

jaren ‘60. Ik wil het graag compleet 

hebben en ben het dus aan het 

verzamelen. Wat mij aanspreekt is 

de onbeschaamdheid, het durven 

tonen van lelijkheid. Tegenwoordig 

moet alles hetzelfde zijn. Soms lijkt 

het alsof we achteruit gaan. Nu zou 

dit tijdschrift nog meer taboe zijn 

als toen.”

Een andere lijn in het werk van Bas Kosters zijn de theatrale maskers. Mensen in een 

groepslook fotograferen. Het is lastig, want je moet een aantal dezelfde looks creëren. 

Ik werk al jaren met eenzelfde fotograaf en dit is een klein zijproject. “Met make-up en 

maskers kan ik mensen van hun identiteit ontdoen. Dat is eigenlijk heel tegenstrijdig, 

want het vieren van het individu is mijn statement.”  Zo komen er tijdens het gesprek 

meer tegenstrijdigheden naar voren, maar ook daar heeft Bas een antwoord op. “Er zijn 

dingen in je werk waarmee je niet in contact bent, het verrast je dan ook zelf weer.”

Terug naar de collectie. Bas Kosters laat een jurk zien met strokentechniek. Een dure 

outfit, doordat er erg veel tijd in zit. Zoiets is onbetaalbaar.

Als tegenstelling komt de Zeeman collectie aanbod. “Ik werk graag met bedrijven 

samen. Ik heb de bandeloosheid, de vrijheid die zo’n bedrijf zich niet kan veroorlo-

ven. Zeeman staat voor anti-fashion en daarom kwamen ze bij mij. Ik kon inhoudelijk 

anticiperen op hun vraag, hun imago. Daarnaast gaat het om de lol, het plezier, een 

bepaalde beleving. Mensen die chillen op de bank in hun Bas Kosters Pyama. Kinder-

kleertjes die gemaakt worden uit kleren van die collectie, geweldig toch?”

“Het liefst zou ik de hele dag leuke dingen doen, maar dat kan ik me niet veroorloven.” 

Ook dat is wat tegenstrijdig. Want zoals hij zelf zegt is geld geen drijfveer. 
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Maar wat hij wil bereiken is: “Een onuitwisbare voetafdruk 

achterlaten in de nationale en internationale mode- en kunst-

wereld. Ik wil niet vergeten worden!”

En als je dat wilt bereiken, kun je niet achterover gaan zitten en 

niets doen. Dat betekent hard werken! En dat doet Bas dan ook 

elke dag! Van 10 tot 7 uur in zijn atelier in Amsterdam. 

Ontspannen is dan soms ook lastig voor Bas, want zijn werk 

is met zijn leven verweven. “De radar staat nooit uit. Maar ik 

vind het fijn om met vrienden over kunst te praten. Het is mijn 

passie. Soms is afsluiten voor indrukken moeilijk. Ik creëer mijn 

eigen zeepbel en daarin heb ik rust, weinig interactie met de 

buitenwereld.”

Iedere gast in de sit-in bij Edwin Jacobs 

maakt ook een keus uit de collectie van 

het Centraal Museum. Bas koos voor 

een japon van Fong Leng. 

De ‘Tuschinsky’ uit 1975.

Fong Leng is een grote inspiratie. Het 

werk spreekt tot de verbeelding. Hij 

heeft drie objecten uit haar collectie 

in zijn verzameling. “Het maakt me 

zielsgelukkig om het te hebben.” Hij 

heeft met haar een dubbel-inter-

view mogen doen in haar huis.

In de mode moet het gaan over 

expressie, vakmanschap en tech-

niek, niet over leeghoofdigheid.

Wij zagen in februari 2010 in 

Rotterdam al dat zijn poppen 

goed samengingen met de ontwerpen 

van Fong Leng, tijdens de tentoonstelling over Cargelli.

Een goede ervaring om Bas Kosters zo te leren kennen!

Aanleiding voor het herplaatsen van het artikel over de sit-in van Bas 

Kosters met Edwin Jacobs uit het PubArt tijdschrift van februari 2013, is 

ons bezoek aan een nieuwe tentoonstelling van Bas Kosters afgelopen 

zomer 2018.

 ‘Bas Kosters, Tranen zijn de glitters van het leven’ was afgelopen zomer 

te zien was in het OSCAM (Open Space Contemporary Art Museum) in 

de Bijlmer Amsterdam. Een inspirerend bezoek. Er hingen nieuwe wer-

ken, schetsen, tekeningen, maar ook kostuums, kleding, wandkleden 

en poppen. Het was zeer divers, maar met het duidelijke handschrift 

van Bas Kosters. Hij gaat heel consequent door op zijn eigen pad.

Tranen zijn de glitters 
van het leven
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De wandkleden van Bas Kosters zijn verhalend en suggestief. In beeld-

stijl misschien wel het meest te vergelijken met Grayson Perry, alleen 

de uitvoering is geheel anders. De wandkleden van Bas bestaan uit 

verschillende soorten lapjes en geborduurde elementen, veelal met de 

hand genaaid, waardoor het een persoonlijke uitstraling krijgt en een 

‘soft’ karakter, terwijl de thema’s toch af en toe behoorlijk confronte-

rend kunnen zijn. De kostuums en poppen vullen het verhaal aan en 

maken het tot een theatraal geheel. Bas Kosters, een kunstenaar om 

niet te vergeten!

www.baskosters.com
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Zoals de trouwe lezertjes van PubArt tijd/schrift wellicht gemerkt hebben, 
vinden Elganan en ik mode en textiel een intrigerend fenomeen binnen de kunst. (We 
zijn zelf ook niet te beroerd om wel eens iets ‘buitensporigs’ als zelf gepimpte 

kleding of speciale schoenen te dragen.)  
Daarom gaan we graag kijken als er ergens iets modigs te zien is. Zo zagen we 
in real-life o.a. de 3D geprinte stukken van Iris van Herpen, de ‘theaterspot’ 

couture van Viktor & Rolf (real-size en de kleine dolls), jurken van Fong Leng en 
de prikkelende creaties van Tinkebel. (Overigens, die windbreimachine van Merel 

Karlof, wat een prachtig object!)

Bij deze ontdekkingsreis zijn we het fenomeen Bas Kosters een paar keer tegengekomen. Dus toen 
hij een sit-in bij Edwin Jacobs van het Centraal museum had (zie elders in deze editie) gingen we daar 

natuurlijk naar toe. 
De creaties van Bas komen voort uit een punk-achtige vormgeving. Ik vind zelf dat Bas’ beeldtaal aansluit 

of misschien een vervolg is van dingen die ik bij Keith Haring terugvind. 
Of, uit een andere generatie, Matisse. 

De mode en objecten zijn niet zo ambachtelijk gaaf afgewerkt als de couture van Viktor 
en Rolf  of de appliques en borduursels van Fong Leng maar ook daar doet het 

me soms aan denken.

De vaak felle vrolijke kleuren staan soms in schril contrast met de afgebeelde 
dessins. Bas gebruikt veelvuldig schuttingtaal en expliciete afbeeldingen van 

geslachtsorganen als motief. Maar hoewel dat wel confronterend kan zijn, laat het 
beeld uiteindelijk een vrolijk en optimistisch gevoel achter.

Als je dan, tijdens zo’n sit-in gesprek, ook nog hoort dat er over alles is 
nagedacht en dat Bas zijn inspiraties en motivaties duidelijk onder woorden brengt, 

dan kun je niet anders dan met waardering naar het werk kijken.

Collage/illustratie door Rob Schultheiss samen-
gesteld uit eigen foto materiaal en details uit 
diverse op het internet gevonden afbeeldingen.
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2018 Is het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed met maandelijks 

andere thema’s. Zo was het thema in november: Religieus verleden. 

“Kerken en kloosters bepalen in Europa in belangrijke mate de identi-

teit van een dorp of stad. Door ontkerkelijking verliezen veel van deze 

gebouwen hun economische basis of hun oorspronkelijke functie en 

daarom wordt gezocht naar nieuw gebruik en nieuw publieksbereik.”

Het Comenius Museum heeft in het verleden al vele functies gehad, 

maar was van ca. 1440-1579 een nonnenklooster, gewijd aan de Heilige 

Maria, het Maria Convent.

Het gebouw is van oorsprong een katholiek Maria klooster. Daarom 

is er aan kunstenaars van het AKKV (oorspronkelijk katholieke kunste-

naarsvereniging) gevraagd om een Maria kunstwerk te creëren. De 

tentoonstelling is ook in de maand december te zien zodat er rond de 

Kerst wat extra aandacht voor Maria is.

Het is dus een hedendaagse kunst tentoonstelling met zeer diverse 

kunstwerken. Zo is er een installatie met Lourdes-Maria’s, een Ave Ma-

ria mantra op blik, een Maria-mantel, ikonen van emaille, verder schil-

derijen, wandkleden, tekeningen en beelden van karton en aluminium. 

Teveel om op te noemen, dus zeker nog een bezoekje waard!

Maria tentoonstelling: 15 november 2018 t/m 13 januari 2019

Op zondag 13 januari is er een Meet & Greet met de kunstenaars van 

14-16 uur.

Deelnemende kunstenaars: Marleen B. Berg, Irma Frijlink, Jan Haen, 

Els Hollestelle,  Marijke Jager-Burggraaff, Elganan Jelsma, Anneke Kaai, 

Daan van Loenhout, Jaap Majoor,  Greetje Majoor-Rijerse, Carola Mok-

veld, Afke Schenkelaars, Rob Schultheiss, Willem van Spronsen, Jeanne 

Tax, Helga Troll, Jan Verdonk, Aernout Voorthuijsen, Ans Voorthuijsen-

Sminia.

MARIA Tentoonstelling

www.akkv.nl

Locatie: Comenius Museum, 
Kloosterstraat 33, 1411 RS Naarden.
Tel.: 035-694 30 45.
www.comeniusmuseum.nl

Iedere bezoeker ontvangt een gratis catalogus!
En elke Maria nog een extra presentje.
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webwinkel  www.pubart.nl

Bannerbag

Gemaakt van banners van tentoonstellingen bij musea. Vaak ook bij 

het desbetreffende museum te koop.

Onder andere van het COBRA Museum en Kasteel Groeneveld.

A4 model met lange schouderband.

Uiteraard is iedere tas uniek!

 25,00

FAFOFLUF
De knuffels zijn uniek en krijgen ieder een eigen ka-

raktertje. Iedere knuffel heeft een label en kaartje. De 

opbrengst gaat naar een goed doel (begeleiding van 

kinderen met ‘hoofd’ zaken, als autisme en epilepsie). 

Geen behoefte meer aan een knuffel maar wel gein-

teresseerd? Er zijn ook mooie foto’s gemaakt: 13x18 

cm voor 7,50. Zie voor een overzicht de website!

              15,00

Handwerk kwartet 
Het traditionele handwerken zoals het ‘vroeger’ op de 

lagere school van de handwerkjuf werd geleerd is weer 

helemaal terug.    Dit leuke spel biedt in 13 series van 

4 kaarten een overzicht van handwerktechnieken als 

breien, borduren, quilten, haken, kantklossen en naald-

kanten.  

Handwerkkwartet:     8,00

Het boekje Topsy Turvy met een naai- en breipatroon voor omkeer-

poppetjes. Initiatiefneemster is Elganan Jelsma. Het fenomeen van 

omkeerpoppetjes is al heel oud en komt waarschijnlijk voort uit de 

slavenperiode. In het boekje staat dus een traditioneel stoffen pop-

petje. Maar omdat niet iedereen kan naaien en veel mensen wel het 

breien nu oppakken, heeft Elganan een gebreide versie toegevoegd. 

Een eenvoudig model dat in tricotsteek wordt gebreid. En door mid-

del van andere kleuren en versieringen kunnen er vele versies worden 

gemaakt.                           2,00 

Memoryspel Lezende vrou-
wen in de kunst.
2x18 kaartjes, met bekende en minder bekende kunste-

naars, als Van Gogh en Manet.

Allen schilderden een lezende vrouw.

Te koop via de webwinkel.   9,00 
Er is ook een memory van Hilversum

Weefkwartet  
Dit leuke kwartetspel biedt in 13 series van 4 kaarten een overzicht 

van technieken, materialen en toepassingen in het weven. Ook een 

kwartet met schilderijen van Van Gogh, die veel wevers schilderde en 

een kwartet met andere kunstenaars.  

Speels en leerzaam.

Weefkwartet:  8,00
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