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VAN DE STICHTING
In mei 2015 presenteert STIDOC voor de vijfde keer het Textiel Festival in Leiden. 

Daar zal ook Stichting Textiel Plus weer aanwezig zijn. Het bestuur werkt 

momenteel enthousiast een aantal ideeën uit voor een spraakmakend, tweeledig 

evenement dat zal plaatsvinden in het sfeervolle Scheltema-gebouw.

In voorbereiding is een inspirerend overzicht 
van de veranderde waardering voor en de 
technische ontwikkelingen binnen de textiel in 
de meer dan zestig jaren van het bestaan van 
de stichting. Daarnaast is gekozen voor samen-
werking met Kiwanis, ter ondersteuning van 
hun doelstelling geld te genereren voor het 
Stop Tetanus-project*. Een samenwerking die 
zal resulteren in een kunstzinnig poppenpro-
ject waaraan iedereen kan deelnemen en 
waarover wij op een later moment uitgebreid 
zullen berichten. 

Opheffing
Dit veelzijdige evenement betekent tevens een 
afscheid; Stichting Textiel Plus wordt opgehe-
ven. De die hards onder u zullen zich wellicht 
herinneren dat bij de start van Goed Handwerk 
(de voorloper van Stichting Textiel Plus) een 
totempaal werd uitgedeeld die men naar har-
tenlust kon borduren. Dit vergelijkbare pop-
penproject maakt de cirkel rond. 

Voor alle duidelijkheid wijst het bestuur er 
nadrukkelijk op dat het opheffen van Stichting 

De Spakenburgse 
Diva’s
Theateratelier Het Wilde Oog verbindt werelden die meestal strikt 

gescheiden zijn. Hans Lemmerman en Inge van Run ensceneren 

ontmoetingen tussen culturen die resulteren in fotografische portretten. 

Bijvoorbeeld van de Spakenburgse Diva’s, die onder meer jurken dragen 

van theaterkostuumontwerper Mirjam Pater.

Wijmpje Koelewijn op het terrein van Weverij 
De Ploeg in Bergeijk. Jurk van palingen door Mirjam Pater.
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Textiel Plus geen enkele invloed heeft op het 
verschijnen van het tijdschrift Textiel Plus. 

* Kiwanis is een wereldwijde organisatie van 
vrijwilligers die zich inzetten voor de mede-
mens, in het bijzonder voor kinderen. Door het 
ontbreken van vaccins sterven in een groot 
aantal landen moeders en kinderen aan teta-
nus. Unicef wil een tetanusvrije wereld, Kiwanis 
draagt daaraan bij door geld te doneren aan 
Unicef, die voor vaccins en vaccinatie zorg - 
draagt.                                                      l

Voor meer informatie: www.stoptetanus.nl 

Enkele kunstzinnig aangeklede Kiwanis-poppen. De witte 
basispop is bedoeld voor kinderen die in het ziekenhuis 
moeten verblijven. Via de pop maken artsen duidelijk welke 
ingrepen de kinderen moeten ondergaan.

Hans Lemmerman en Inge van Run (foto: Chris Laheij)
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Met als motto ‘wild kijken en lenig denken’ 
vroegen Hans Lemmerman en Inge van Run 
Spakenburgse vrouwen om een dialoog aan 
te gaan met theaterkostuums van verschil-
lende ontwerpers. Het uitvergroten van per-
sonages van de Spakenburgse vrouwen en 
het arrangeren van ontmoetingen tussen cul-
turen was de voornaamste motivatie voor de 
fotoserie ‘Corrie, Gerrit en Rien’ die zij in 
samenwerking met acht kostuumontwerpers 
maakten. De serie geeft een vervreemdend 
beeld van de traditionele Spakenburgse vrou-
wen, die normaal gesproken een authentiek 
collectief ideaal uitdragen via de klederdracht.
Het samenwerken met de Spakenburgse 
vrouwen ging dan ook niet meteen vanzelf. 
De traditionele vrouwen zijn niet gewend aan 
kunstenaars uit de grote stad. Hans en Inge is 
het gelukt om de Spakenburgse vrouwen 
middelpunt van hun werk te laten zijn. Zij 
hebben inmiddels een goede band met de 
vrouwen opgebouwd, wat resulteert in uit-
wisseling kennis over een uitstervende cultuur 
en over traditionele kledingdracht. 

Vissenhuiden
De samenwerking met theaterkostuumont-
werper Mirjam Pater was daarbij een onmis-
baar element. Zij stelde de dames op hun 
gemak en maakte vanuit de persoonlijke ach-
tergrond van de dames kostuums op maat. Ze 
gebruikte hiervoor extreme materialen om de 
essentie van de vorm te laten spreken. De 
stijve hoepelrokken van vissenhuiden van de 
plaatselijke palingboer schrokken de 
Spakenburgse vrouwen eerst af, maar ze lieten 
toch toe zich te laten fotograferen in de expe-
rimentele kostuums – met de angst door de 
gemeenschap buitengesloten te worden. De 

door het duo vernuftig gestileerde foto’s tonen 
dan ook ‘Miss Spakenburg’ in een palinghuiden-
jurk in een surrealistische setting van de voor-
malige weverij De Ploeg. 

Verrijking
Wijmpje Koelewijn, de best geklede vrouw van 
het dorp, droeg de jurk uiteindelijk vol trots 
voor de foto. Met haar 76 jaar is zij door het 
duo in aanraking gekomen met talloze kunst-
projecten, wat haar beeld van de wereld buiten 
de kerkelijke gemeenschap enorm verreikt 
heeft. De Spakenburgse Diva’s hebben inmid-
dels de portretten van zichzelf thuis aan de 
muur hangen, en als dank dragen zij hun schat 
aan kennis over de historie van stoffen en 
technieken van de Spakenburgse klederdracht 
over aan het duo. Hans en Inge zijn inmiddels 
een graag geziene gast bij de vrouwen in de 
afgesloten gemeenschap en gebruiken de ken-
nis om het uitstervende collectieve gedachte-
goed van de dames weer te geven in perfor-
mances, tentoonstellingen en workshops door 
het hele land.

Tentoonstelling
Theateratelier Het Wilde Oog, dat best wat 
rollende ogen teweeg zal hebben gebracht 
binnen de Spakenburgse gemeenschap, viert 
van 18 januari t/m 5 mei 2014 zijn veertienja-
rige samenwerking met de Spakenburgse 
Diva’s in een overzichtstentoonstelling in erf-
goedcentrum Nieuw Land in Lelystad.          l

Voor meer informatie: 
www.dutch-heritage-art.nl

Tekst: Dorith Sjardijn
Foto’s: Hans Lemmerman en Inge van Run

Hendrikje Koelewijn voor Weverij De Ploeg in Bergeijk. 
Rode rubberen jurk door Mirjam Pater.
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