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Goed nieuws!

De Vrouwen van Nu is gekoppeld aan beeldend kunstenaar Marije Mommers. 
Zij maakt schilderijen, tekeningen en beeldend werk. Eén van haar werken, een 
van rubber gebreide vogelkop, heeft op de tentoonstelling over breien in het 
Fries museum in Leeuwarden gestaan. 

Zij geeft ook lessen in beeldende vakken op de hogeschool in Den Haag.
Meer informatie over Marije en haar werk kun je vinden op 
www.marijemommers.nl

Marije is een vrolijke vrouw, die heel enthousiast is over het samenwerken met
'onze club'.

Wat heeft Marije bedacht?

We hebben haar gevraagd om in haar eigen woorden de gedachtengangen 
achter haar kunstwerk op papier te zetten:

http://www.marijemommers.nl/


Beste makers,
Vanuit de organisatie Textielfestival 2020 ben ik gevraagd om na te denken over een 
presentatie van werk van Vrouwen van Nu voor de Pieterskerk in Leiden.

Dus liep ik alleen op een ochtend in de prachtige, hoge, stille kerkruimte om ideeën op te 
doen.
Mijn keuze viel op ‘de pilaar en ‘het Woord’, kenmerkend voor een kerkelijke ruimte.
Beide gaan meedoen in de uiteindelijke presentatie.

De pilaar als vast uitgangspunt waar rondom heen het gaas gevormd gaat worden.
Het gaas biedt de mogelijkheid om jullie bewerkte stroken stof door heen te weven.
En het Woord omdat het woord eeuwenlang in de kerk verkondigd wordt.

Het thema in 2020 is REIZEN.
Mijn idee is dan ook dat je één woord uit een eerder gemaakte reis kiest, welke voor jou 
betekenis heeft. Aan het woord laat je zien welk gevoel het kan oproepen zoals bijv. ‘zee’ in 
golvende letters of  ‘bergen’ in stoere, ruige letters. Een woord als ‘ontbijtje’ zou in kleine, 
intieme letters op de strook
genaaid, geborduurd of geappliceerd kunnen worden..

Bovenstaande zijn voorbeelden. Uiteraard zijn jullie nu aan zet.
Voel je vrij om één woord op eigen creatieve wijze zichtbaar te maken.
Ik ben reuze benieuwd, veel succes.

Vriendelijke groet,
Marije Mommers

Waar wordt het kunstwerk van gemaakt?

Het wordt een spiraal van gaas, met hokjes van 10x10 centimeter. 1.80 meter 
hoog. Deze spiraal begint aan een pilaar en zal dan langzaam uitwaaieren. Je 
kunt er omheen lopen. Maar je kunt ook een klein stukje naar binnen lopen, de
spiraal in.

In het gaas worden stroken van 1 meter bij 10 centimeter gevlochten/geweven 
(dit zijn de maten van de afgewerkte stroken). Het is de bedoeling dat het gaas 
helemaal vol komt. 



Wat komt er op de stroken van 1 meter bij 10 centimeter?

Eén woord!
Dit woord moet uitdrukking geven aan een reis, een vakantie, een dagtocht of 
iets dergelijks. 
De strook is van stevige stof in een witte kleur en met een achterkant van een 
stevige witte stof.
Het woord is in de zwarte kleur. De maat van de letters, de soort letters en de 
materiaalkeuze van de letters is helemaal vrij.
Het werk (de spiraal) kan dan van buiten en een stukje van binnen gelezen 
worden door de bezoekers. Al deze woorden geven 'ons' vakantiegevoel weer.

De regels nog even op een rij:
• Strook stevige witte stof van 1 meter bij 10 centimeter (afgewerkte 

maten).
• Maak ook een achterkant van een stevige witte stof.
• Op beide zijden mag één woord gemaakt worden in zwart. Op de 

achterkant mag een ander woord gemaakt worden dan op de voorkant.
• De maat van de letters mag je zelf bepalen (begin en eindig wel ongeveer

5 centimeter vanaf het begin en einde van de strook. Onder en 
bovenkant van de strook maakt niet uit, als het maar niet uitsteekt).

• De soort letter mag je ook zelf bepalen.
• Het materiaal waarmee je de letters maakt mag je ook zelf bepalen.
• Je mag zoveel stroken maken als je wilt!



Er zijn natuurlijk ook een paar dingen die niet kunnen:
• Gebruik geen vulstof tussen de voor en achterkant van de strook.
• Geen kleurtjes gebruiken. Dit is om eenheid in het geheel te bewaren. 

Anders zien de bezoekers door de kleuren de teksten niet meer.
• Geen plaatjes, bloemetjes e.d. gebruiken. Om dezelfde reden als bij de 

kleurtjes.
• Geen zinnen, teksten, gedichten. Alleen 1 woord op de voorkant en 

eventueel 1 woord op de achterkant.

Waar moeten de stroken heen?

De stroken kunnen natuurlijk provinciaal verzameld worden en naar het 
hoofdkantoor gebracht. Vanuit het hoofdkantoor zorgen wij dan weer dat ze bij
Marije komen.
Je mag je strook/stroken ook opsturen naar:
Marije Mommers
Noordeinde 173
2371 CR  Roelofarendsveen

Wat gebeurt er na het Textielfestival met de stroken?

De stroken blijven onderdeel van dit kunstwerk en worden daarom ook niet 
naar je teruggestuurd.
Heb je vragen? Heb je tips? Wil je ons gewoon even spreken?
Bel of mail:
Marjolein: hoevedebiesbosch@hotmail.com , 06-25297147
Hedwig: hedwighartmans@hotmail.com, 06-41314176
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