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THEMAMAAND BORDUREN

Deze maand staat voor ons in het teken van borduren! Op vrijdag 16 april nemen we u in onze
online ledenbijeenkomst mee naar de tentoonstelling "Haute Bordure" in het Fries Museum. Deze
mooie tentoonstelling biedt u aan de hand van ruim honderdvijftig objecten een blik op een
veelheid en diversiteit aan borduurtechnieken en hun toepassingen.

In deze nieuwsbrief en op onze sociale media brengen we graag verschillende aspecten van en
projecten rondom deze eeuwenoude techniek onder uw aandacht. En, hoewel we nog even
moeten wachten tot het begin mei verschijnt, zal het Bulletin ook de nodige aandacht aan dit
onderwerp geven.

Misschien was u al wat opgevallen aan onze website of sociale media kanalen, of misschien
merkte u het aan deze nieuwsbrief... De afgelopen zes jaar heeft Dorine Strijkel, erelid van onze
vereniging, en voor velen van u een bekend gezicht, de website en nieuwsbrief bestierd. Omdat
haar twee zittingstermijnen als coördinator van de Commissie PR erop zaten, heeft ze het stokje
per onze afgelopen ALV overgedragen aan Nienke Jelles. Wij zijn Dorine ontzettend dankbaar voor
al het werk, tijd en moeite dat ze al deze jaren in de website en nieuwsbrieven gestopt heeft. 

KORTE TERUGBLIK:
ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 6 MAART J.L.

Begin maart hadden wij de eerste digitale Algemene
Ledenvergadering (ALV) in de geschiedenis van de vereniging.
Een bijzondere ervaring, die dankzij de inzet van de betrokkenen
en onze leden naar wens is verlopen.

We namen afscheid van onze secretaris, Jacco Hooikammer.
Velen van u zullen hem, en het vele werk dat hij al deze jaren
voor de vereniging gedaan heeft, goed kennen. Jacco, ook
namens deze weg nogmaals heel veel denk voor alle energie en
inzet! Met digitaal handen opsteken van de aanwezigen is Leonie
Sterenborg verkozen als nieuwe secretaris. Wij wensen haar veel
plezier en succes.

Mocht u Jacco en Leonie nog niet kennen... Beiden hebben in het
verleden een online ledenbijeenkomst gegeven, die terug te kijken
zijn via het YouTube-kanaal van de Nederlandse
Kostuumvereniging. Jacco's presentatie over Staphorster
doopkleding ziet u hier, en Leonie's presentatie over het Zaanse
jak vindt u hier.

Foto Jacco: Dorine Strijkel • Foto Leonie: Zaans Museum

ONLINE LEDENBIJEENKOMST #9: HAUTE BORDURE OP 16 APRIL

Aanstaande vrijdag 16 april kunt u om 20:00 uur deelnemen aan al weer onze negende online
ledenbijeenkomst. Eveline Holsappel (conservator toegepaste kunst en textiel), Anne-Marie Segeren
(junior conservator) en Hanna Hakvoort (collectiemedewerker textiel) geven u online een kijkje achter de
schermen bij de nieuwe tentoonstelling "Haute Bordure" in het Fries Museum.

Meer informatie over de online bijeenkomst vindt u hier. 

Marjolein Bartels werkend aan haar geborduurde reisdagboek in de Transmongolië Express. Foto: Ruben Stellingwerf

Misschien bent u (nog) bekend met het tijdschrift Handwerken Zonder Grenzen? Het blad, dat een aantal
jaar geleden een restyling heeft ondergaan, besteedt aandacht aan textiel en textiele ambachten in de
brede zin van het woord.

In het afgelopen week verschenen exemplaar (no. 224) met hierin een bespreking van de tentoonstelling
"Mode op de Bon". De tentoonstelling is tot 1 november in Nationaal Monument Kamp Vught te zien.
Tevens een ontwerp van een bijzonder mooie en subtiele sjaal van ons lid en 'master knitter' Carla
Meijsen, en een artikel over het reisdagboek van Marjolein Bartels.

Wij leerden Marjolein een aantal jaar geleden kennen tijdens een cursus weven, georganiseerd door de
Crafts Council Nederland in samenwerking met onze zustervereniging Weefnetwerk in het Nederlands
Openluchtmuseum. Ze is grafisch ontwerper, en combineert in haar werk haar liefde voor verschillende
handwerktechnieken met het 'upcyclen' van materialen, zodat deze een nieuw leven krijgen. 

Haar reisdagboek, wat u hier op de foto in wording ziet, maakte Marjolein tijdens haar reis met de
Transmongolië Express in 2019. Ze wilde elke dag even stil kunnen staan bij de reis, op een manier die
behapbaar was in de bijzondere omstandigheden, om ook die herinneringen te kunnen vangen waar een
foto tekort schiet. Het eindresultaat spreekt voor zichzelf!

U kunt Marjolein op sociale media vinden als Groenmblauw, Beginnen uw vingers ook een beetje te
kriebelen bij het idee zelf met borduren aan de slag te gaan? Houd dan onze sociale media kanalen deze
maand in de gaten, of bekijk alvast onze blog (zie ook hieronder).

OP DE BLOG: MARKER AKERTJES EN BORDUURWERK

Op de website publiceerden we vorige week een blog over Marker akertjes. Tussen de vele reacties zat er
ook een van An Moonen, oud-conservator van het Nederlands Openluchtmuseum en quilt-expert. An
vroeg of er niet ook akertjes van vissenbotjes bestonden. Wij waren deze nog niet tegengekomen, en ook
het standaardwerk van Maria van Hemert, "Handwerken op het Eiland Marken" repte er niet van. Dus zijn
we te raden gegaan bij Marcella van Oost, die samen met Margreet Beemsterboer onderzoek deed naar
handwerktechnieken op het eiland Marken. Marcella schreef dat er inderdaad akertjes geweest zijn met
"aangeregen werveltjes uit een visgraat". Deze fascinerende aanvulling wilden we u niet laten ontgaan.

Van Marker akertjes is het natuurlijk slechts een klein sprongetje naar het kleurrijke Marker borduurwerk.
In de blogpost vindt u een groot aantal lees-, kijk- en zelfs doe-tips rondom (Marker) borduurwerk. Dus
kijkt u gerust even rond, inspiratie is nooit ver weg...

AGENDA VERENIGINGSACTIVITEITEN

Begin mei kunt u het nieuwste nummer van ons ledenblad Bulletin verwachten. We hopen in de
komende weken via de sociale media al een klein tipje van de sluier op de te mogen lichten, maar
het beloofd weer een geweldig nummer te worden! Wilt u het Bulletin ook ontvangen? Word dan lid
van de Nederlandse Kostuumvereniging.

Vrijdag 14 mei om 20:00 - Online ledenbijeenkomst #10
Nina Melching van de Dutch Antique Button Society neemt ons mee in de geschiedenis van de
knoop. Ook dit element van onze kleding was aan menig mode onderhevig, en groeide soms uit tot
ware kunstwerkjes. Meer informatie over deze gratis toegankelijke, online bijeenkomst, volgt
binnenkort op onze website en sociale media kanalen.

Vrijdag 18 juni om 20:00 - Online ledenbijeenkomst #11
Op 18 juni zal Neeltje van Altena-Boneveld vertellen over kleding voor religieuze gebeurtenissen
op Marken. Meer informatie over deze gratis toegankelijke, online bijeenkomst, volgt binnenkort op
onze website en sociale media kanalen.

Zie voor deze en meer verenigingsactiviteiten onze website.
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