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Nostalgie - Quilts
Jong, Leny de
Overgenomen met toestemming uit het tijdschrift

Quiltnieuws

nr.133
In het Historisch Museum 'De Tien Malen' in de gemeente Putten, is
van 1 april tot 28 oktober de tijdelijke expositie 'Quilt' georganiseerd. Een 'snoepje' voor de liefhebbers van de traditionele quilts.
Na de drukte van de Nederlandse wegen is het een verademing om
de auto te parkeren op een parkeerterreintje midden in het bos,
met fluitende vogels rondom. Het museum ligt prachtig op het
landgoed 'Schovenhorst' Het museum herbergt vele museale
schatten ondergebracht in verschillende zalen, zelfs in het toilet.
Boven bevindt zich de 'Kunstkamer', nu ingericht voor de tentoonstelling 'Quilts'.
Medewerkers (allen vrijwilligers)
van het museum
bedachten dat een
tentoonstelling
van en over quilt,
met hun eeuwenoude geschiede[1] randenquilt (200 x 200 cm) D.Laar

nis, een goede invulling zou zijn
voor hun tijdelijke

expositie. Zij kwamen bij Riek van Beek terecht, een bekende in
Putten en in de quilterswereld. Riek is de uitdaging aangegaan
en heeft samen met Jannie Schuit, een lesgever, de tentoonstelling ingericht met werk van de cursisten van Jannie. Het geeft
een blik op het werk van hen van de afgelopen tien jaar, de tijd
dat Jannie heeft lesgegeven. Zij is een traditionele quilter en
haar cursisten kiezen daar veelal ook voor. Bovendien denk ik
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zo, dat ze heel precies is, het werk dat in het museum hangt, is
mooi gemaakt.
Bij de opening van de tentoonstelling had de voorzitter van het bestuur
van de 'Tien Malen' een verrassend idee. "We gaan handtekeningen
verzamelen om het Quilten geplaatst te krijgen op de lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland".

De expositie is met zorg ingericht met oog voor de grootte en de
kleur van de quilts. Geen gemakkelijke
opgave, de ruimte is niet heel groot,
maar het geheel maakt een overzichtelijke indruk. Foto 1 geeft een indruk van
de inrichting. Ernaast de quilt gemaakt
van hexagonnen, een quilt die steeds
maar groter werd, zo vertelt de maakster
(foto 2) en daaronder de sprei van Lottie
Grevengoed (foto 3)
[2] Hexagon (165x165cm)
Janny van de Steeg

Van de quilt van Gery ter
Haar heb ik een detailfoto
gemaakt (foto 4). Zij heeft
de quilt gemaakt met een
[4] Detail
(85x85)
Gery
ter Haar

[3] Roosjes en Roze (135x200)
Lottie Grevengoed

x-block liniaal. De stof is heel mooi
verwerkt.
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[5] Detail (120x120)
Letty Aalders

Letty aalders heeft een
quilt gemaakt met kantklos-, gehaakte- en frivolité kleedjes (foto 5).

[6] Heel
Voor de
vrolijke
noot foto
6.

Holland
draait
(75x70)
Carla v.d.
Wees

[8]
Het Putterbosch
(55x70)
Joke Duifhuizen

De quilt van Joke Duifhuizen past goed bij de
omgeving, de inspiratie
was een foto gemaakt
door haar man (foto 7).
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