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d a t  g a a t  j e  n i e t  i n  d e  k o u d e  k l e r e n  z i t t e n

Miranda de Jong

Over het werkstuk, het idee, waarom, hoe gemaakt?

Mijn werkstuk is gemaakt met de driehoekjes, die op het
schilderij van Nieves Marshallek Billmyer te zien zijn.
Ik heb de jurk zelf gemaakt en zelf verzonnen. Ik heb de
driehoekjes gebruikt omdat ze hele vrolijke kleuren heb-
ben en dat maakt de witte jurk erg vrolijk. Ik heb bij het
maken van deze jurk een patroon gebruikt uit een blad en
hierop heb ik dan de driehoekjes met plak vlieseline
gemaakt. De driehoekjes heb ik daarna met een grove steek
om de randen nog eens vast gezet. Ik had nog tijd over en
toen heb ik er accessoires bijgemaakt: sjaal en tas.

Over het kunstwerk, waarom deze keuze?

Het was voor mij niet moeilijk om een passend kunstwerk
bij mijn werkstuk te zoeken. Het is gemaakt door Nieves
Marshallek Billmyer en het heet Brave New World. Het is
een fleurig kunstwerk met een strakke uitstraling. Ik heb
deze keuze gemaakt omdat ik het schilderij een leuke en
vrolijke uitstraling vond hebben en bij dit kunstwerk kon
ik een aantal ideeën maken en bij andere kunstwerken niet
zo.

 





Over het werkstuk, het idee, waarom, hoe gemaakt?

We hebben ons laten inspireren door het Japanse servies
van Paulien Bosma dat gepresenteerd werd in de toren van
de kerk in Woudrichem. En het leek ons erg leuk om een
jurk in Japanse stijl te  maken. Onder het maken van de
jurk kregen we steeds meer ideeën. Bijvoorbeeld aan de
achterkant van de jurk hebben we in plaats dat het open is
lint kruislings genaaid.

Over het kunstwerk, waarom deze keuze?

Als eerste keus hadden we een schilderij van Nassos
Daphnis uitgezocht omdat het een beetje een Japanse sfeer
heeft. Maar er zat veel rood in en onze jurk is uiteindelijk
zwart met rose geworden dus hadden we als tweede keus
het schilderij 1009 van William Manning gekozen.
Maar ook al is onze jurk roze met zwart  en is het schilderij
van Nassos Daphnis rood met zwart, wij vinden het er
door de sfeer toch goed bij passen. Het heeft alle twee een
Japanse uitstraling, net als het servies.

d o o r  h e t  o o g  v a n  d e  n a a l d -  k l e r e n  m a k e n  d e  m a n
z i c h  u i t  d e  n a a d  w e r k e n

Daphne de Haas, Veronic van Kooij, Anoek van Dijk, Nienke van Ooyen





m e t  d e  m a n t e l  d e r  l i e f d e

Sylvana Broos

Over het werkstuk, het idee, waarom, hoe gemaakt?

Tijdens de lessen Mode/Commercie kregen wij de opdracht
om een kledingstuk te gaan maken. We moesten ons laten
inspireren door iets wat we hadden gezien tijdens de excur-
sies. We zijn een dag naar Antwerpen geweest waar we een
tentoonstelling hebben bezocht over Rusland. Daar zijn we
ook in winkels geweest van beroemde modeontwerpers
zoals: Ann Demeulemeester. In Gorinchem was een sym-
posium over mode die we met de klas hebben bezocht. En
natuurlijk zijn we in de toren van Woudrichem geweest.
Op internet heb ik op de site van Yellow Fellow het schilde-
rij van Gilbert Decock gezien. Aan de hand van dit schil-
derij was ik van plan om dit werkstuk te gaan maken. Ik
heb het kledingstuk zo gemaakt omdat ik veel van zwart
hou en ik geel en zwart een goede combinatie vind. Ik heb
dit kledingstuk aan de hand van een bestaand patroon
gemaakt en zelf de gele versiering bedacht.

Over het kunstwerk, waarom deze keuze?

Gilbert Decock maakt zijn schilderijen geometrisch abs-
tract en hieraan heb ik mijn jurk aangepast. Mijn werkstuk
heeft dezelfde kleuren als het schilderij. Hierdoor vind ik
het goed bij elkaar passen. In de collectie van Yellow Fellow
is het catalogus nummer: 35.





t e g e n  d e  d r a a d  i n

Kirsten Ippel

Over het werkstuk, het idee, waarom, hoe gemaakt?

Ik heb deze jurk gemaakt omdat het me wel leuk leek om
twee verschillende kanten te maken in één jurk. Dat zie je
nooit. Ik ben op het idee gekomen door mijn excursie naar
Antwerpen. Daar zag ik allerlei verschillende soorten kle-
ding. Het ene was strak en netjes en het andere zat vol met
roesjes. Daardoor kwam ik op het idee om een werkstuk te
maken die van alle twee iets had

Over het kunstwerk, waarom deze keuze?

Ik heb bij mijn werkstuk een schilderij gekozen van Jaap
Egmond. Door de kleuren past het goed bij elkaar. Ook zie
je dat het schilderij qua vormen en kleuren ook veel tegen-
stellingen heeft net als mijn jurk.

Wie is Jaap Egmond?
Jaap Egmond volgde de opleiding tekenleraar en deed
daarnaast het conservatorium. Ook is hij meer dan 30 jaar
werkzaam geweest in het onderwijs. Hij maakt steeds meer
verschillende schilderijen. Jaap Egmond werd geboren in
1913 en stierf in 1997.





w i e  d e  s c h o e n  p a s t  t r e k t  h e m  a a n

Esmee van Staden

Over het werkstuk, het idee, waarom, hoe gemaakt?

Op school kregen wij de opdracht ons te laten inspireren
door schilderijen en kunstwerken. Ik ben met school naar
Antwerpen geweest en we zijn daar in een kunstgalerij
geweest. Het was een heel groot gebouw dat van binnen op
een kasteel leek. Overal zag je prachtige schilderijen die op
een rij aan de muur hingen. Ik heb daar vooral klassieke
schilderijen gezien die heel mooi waren. Door de gouden
lijsten kreeg elk schilderij iets moois eraan toegevoegd.
Toen ik er naar keek kwam het volgende spreekwoord in
mijn gedachten:”Aan elke donkere wolk zit een gouden
randje”. Ik besloot dat ik dat in mijn werkstuk wilde ver-
werken. Ook zag ik schilderijen die er donker en bijna eng
uitzagen. Daar wilde ik iets mee doen en dat heb ik laten
zien met de stoffen. Om het klassiek te houden heb ik een
jurk gemaakt die naar een bal gedragen zou kunnen wor-
den.

Over het kunstwerk, waarom deze keuze?

Toen ik het schilderij TATOT van Carel Blotkamp zag
vond ik dit perfect bij mijn idee voor de jurk passen.

 





g e e n  d r o g e  d r a a d  a a n  h e t  l i j f  h e b b e n  -  v a n  n a a l d  t o t  d r a a d
e e n  s p e l d  i n  e e n  h o o i b e r g  z o e k e n  -  k n o o p  d o o r  h a k k e n

Moniek Kant, Amy van Andel, Mandy van Beek, Sylvana van de Vliet

Over het werkstuk, het idee, waarom, hoe gemaakt?

We zijn op het idee gekomen toen we de tentoonstelling in
de kerktoren in Woudrichem bezochten. Daar zagen we
een schilderij met driehoekjes en dat heeft ons geïnspi-
reerd. We hebben met zijn vieren overlegd hoe we het kle-
dingstuk in elkaar gingen zetten. We hebben eerst een paar
schetsjes gemaakt en die hebben we uitgewerkt. Toen heb-
ben we gekeken hoe we het op de witte stof konden naaien.
Toen dat allemaal klaar was hebben we er iets moois van
gemaakt.

Over het kunstwerk, waarom deze keuze?

Ons werkstuk is geinspireerd op het werk Brave New World
van Nieves Marshallek Billmyer. Voor deze expositie
hebben we voor het kunstwerk van Ger de Joode gekozen.
Het kunstwerk heet: complexiteit. We hebben het kunstwerk
gekozen omdat de bol vol met driehoekjes zit. Het is ook
anders dan al die schilderijen. 





o n d e r  e e n  h o e d j e  s p e l e n

Esmiralda Boer, Angelie Schouten

Over het werkstuk, het idee, waarom, hoe gemaakt?

Wij zijn op het idee gekomen om een zwangerschapspak te
maken. De vrouwen die zwanger zijn hebben geen kleding
die echt apart is dus daarom hebben we een apart kledings-
tuk gemaakt. We hebben het gemaakt van zwarte en oranje
stof. We hebben een broek gemaakt die aan de achterkant
een soort rok is. De bovenkant is een strapless top met de
voorkant oranje en de achterkant zwart en daar over heen
zit een zwart band. Op de kont hebben we twee veren gezet.

Over het kunstwerk, waarom deze keuze?

We hebben dit schilderij gekozen omdat het kleurgebruik
bijna hetzelfde is.

 





u i t  j e  s l o f  s c h i e t e n  -  a a n  d e  t o u w t j e s  t r e k k e n

Veerle Groeneveld, Dymfna Muller

Over het werkstuk, het idee, waarom, hoe gemaakt?

Gorichem 25-08-2005, excursie naar verschillende plaatsen
in de stad om de kunstwerken te bekijken. Iets wat een
indruk op ons maakten waren de konijnen in het Gorkums
museum. Ze waren lekker roze en wollig. Zo hebben we de
link gelegd tussen onze inspiratiebron en onze jurk.

Eerst kwamen we op het idee om een jurk te maken vol met
vlinders, nadat dat idee niet echt werd gewaardeerd, moes-
ten we op zoek naar wat anders. We zijn uitgegaan van de
stof die we al hadden (roze en wit bont). De roze bont kon
door als suikerspinnen en zo zijn we verder gaan denken.
Het werd een zoete jurk vol met snoep, snoep die vaak ver-
kocht wordt op de kermis.

We begonnen met het maken van de zuurstokken voor aan
de rok. Daarna het bovenstuk, een bestaand korset. We heb-
ben het opnieuw bestoft met wit bont, toch nog een hele
klus. Ondertussen deden we de rok die bestaat uit 4 lagen
roze tule. Het korset was klaar en de rok ook. We gingen de
roze pluizige balletjes maken en hingen zuurstokken in de
jurk.

Over het kunstwerk, waarom deze keuze?

Eerlijk gezegd was dit schilderij eigenlijk onze 2e keuze
maar nu we terug kijken is het maar goed dat het uiteinde-
lijk dit schilderij is geworden. We hebben het schilderij
gekozen omdat het verschillende tinten roze bezit. En het
schilderij deed ons een beetje denken aan de kermis. Maar
aan de andere kant bezit het ook de kleuren van zuurstok-
ken. Beth Arthur heeft ons schilderij gemaakt!

 





z i c h  u i t  d e  n a a d  w e r k e n  -  k l e r e n  m a k e n  d e  m a n

Jackelien Kamp, Nikki Verschure

Over het werkstuk, het idee, waarom, hoe gemaakt?

Toen wij naar de expositie in Woudrichem gingen kijken,
zagen we een tentoonstelling van kleding, schilderijen en
een Japans servies. Wij vonden het servies erg mooi en toen
we het zagen werden we gelijk geïnspireerd om een jurk te
maken met Japanse details. Toen we het idee hadden om
echt iets met het Japanse servies te gaan doen gingen we
ontwerpen schetsen. Uit twee schetsen hebben we een ont-
werp gemaakt. Daarna hebben we besproken wat voor stof-
fen en welke kleuren we gingen gebruiken omdat het ser-
vies die kleuren zwart, rood en wit heeft leek het ons een
leuk idee om die kleuren ook te gebruiken in onze jurk.

Over het kunstwerk, waarom deze keuze?

Toen we hoorde dat we een schilderij bij onze jurk moesten
kiezen, vonden we dat moeilijk omdat het schilderij ten
eerste de stijl van onze jurk moest hebben en dezelfde kleu-
ren als onze jurk. Nu hebben we gekozen voor het schilde-
rij N. H 15 of 1953 van Nassos Daphnis. Het schilderij is
gemaakt in 1953 en in 2000 in de collectie van Yellow-
Fellow gekomen. In het schilderij zijn de kleuren zwart/wit
gebruikt. Het strakke in het schilderij komt terug in onze
jurk.





d e  m a n t e l  d e r  l i e f d e  -  e e n  o o r  a a n n a a i e n
n a a d j e  v a n  d e  k o u s  w i l l e n  w e t e n

Nathalie Pruissen, Merle Verlee, Sharona van Vliet

Over het werkstuk, het idee, waarom, hoe gemaakt?

We hadden eerst een heel ander onderwerp. Maar elke keer
kwam er weer wat bij.Toen zagen we een barbie jurkje en
die viel bij ons in de smaak. We zijn die gaan maken maar
toen we klaar waren vonden we hem toch niet helemaal af.
Toen bedachten we dat we  er een jonkvrouw jurk van gin-
gen maken en deden we er een kussen in de kont bij (que)
en nog een strik van achter. Voor de rest nog wat kleine
afwerkingen.

Over het kunstwerk, waarom deze keuze?

We hebben voor dit schilderij gekozen omdat het ons direct
erg aansprak. We hebben de kunstenaresse gebeld en toen
we hoorden wat het verhaal achter het schilderij was wisten
we het zeker: we nemen deze! 

Hier hebben we het verhaal achter het schilderij van de
kunstenaresse zelf: ‘ al jaren doe ik in mijn beeldend werk
onderzoek naar het grensgebied tussen figuratieve (her-
kenbare) en het abstracte. Ik ben tot de conclusie gekomen
dat er geen scherpe grenslijn tussen die twee bestaat. Net zo
goed dat je bijv. wind niet letterlijk kunt vormgeven, geldt
dat ook voor begrippen als onrust, hectiek, etc. Het cul-
tuurprijs schilderij (acrylverf op papier) dat ik voor Yellow
Fellow heb gemaakt past in bovengenoemde zoektocht. We
leven in roerige tijden. In het schilderij voor de winnaars
van de cultuurprijs heb ik spanning en hectiek proberen
vorm te geven door beweeglijke vlakken en lijnen. Ook de
kleur is daaraan ondergeschikt. Het vignet van Yellow
Fellow (zwarte en gele rechthoekjes) dobbert als het ware
op de golven van de tijd, maar blijft desondanks fier over-
eind.’

 





e r  g e e n  z i j d e  a a n  s p i n n e n

Maaike van Wouwen

Over het werkstuk, het idee, waarom, hoe gemaakt?

Ik heb mijn jurk van plastic gemaakt dat heb ik gedaan
omdat ik wel een jurk wilde maken maar van totaal ander
materiaal. Dus ben ik op zoek gegaan naar materiaal dat
geschikt was voor een jurk. Een vriendin van mij had ooit
een hele tijd geleden van iemand gehoord dat er een plastic
jurk op een bal werd gedragen. Deze jurk was gewoon sim-
pel in elkaar gezet. Ik liet mij hierdoor inspireren en
besloot mijn jurk ook van plastic te maken. Ik ben toen op
zoek gegaan naar plastic zakken en heb de beste kleuren bij
elkaar gekozen. Ik heb toen een ontwerp gemaakt. Het was
eerst nog vrij lastig om het plastic aan elkaar te zetten maar
ik kwam later op het idee om het gewoon vast te stikken.
Nadat ik mijn jurk af had wilde ik er graag nog wat bij
maken. Mijn idee was om het weer van ander soort materi-
aal te maken. Ik besloot me aan het afvalmateriaal te hou-
den en nam handschoenen en een mutsje en schoenen van-
uit het ziekenhuis. Die spullen heb ik weer veranderd tot
het bij mijn jurk paste. Zo maakte ik het tot een leuk geheel
en vond ik het een leuk resultaat.

Over het kunstwerk, waarom deze keuze?

Ik heb het schilderij Rueda Rauda van Daniela Presta geko-
zen. Ik heb haar schilderij gekozen omdat zij zelf ook iets
heel aparts laat zien in haar schilderijen. In haar schilderij-
en verwerkt ze plaatjes en stukjes stof. Toen ik dat zag vond
ik het schilderij echt bij mijn jurk passen. Beide is het apart
en wordt er ander materiaal gebruikt dan we gewend zijn.
Als je het schilderij en mijn jurk bij elkaar ziet dan zie je
echt dat er expres ander materiaal is gebruikt dan normaal.
Zij verwerkt vaak aparte dingen in haar schilderijen  om het
zo te laten leven. Als je mijn jurk ziet hoef je niet gelijk aan
afvalmateriaal te denken. Ik vind dat aparte dingen en din-
gen die je anders niet gebruikt extra geschikt zijn voor een
kunstwerk. Je ziet het niet veel en het kan op een leuke
manier worden gebruikt. Vandaar dat mijn keuze uitging
naar het schilderij van Daniela Presta





h e t  h e m d  i s  n a d e r  d a n  d e  r o k

Liz Rijkse

Over het werkstuk, het idee, waarom, hoe gemaakt?

Onze examenopdracht is het maken van een kledingstuk.
Hiervoor zijn we op drie excursies geweest: naar Gorin-
chem, Woudrichem en Antwerpen. Door middel van deze
excursies moesten we inspiratie op doen voor het kledings-
tuk. Mijn inspiratiebron was Vivienne Westwood. Ik heb
een jas van haar gezien in de kerktoren in Woudrichem.
Toen ben ik verder gaan kijken op internet en in tijdschrif-
ten. Daar heb ik heel veel aan gehad. Ook in mijn logboek
staan plaatjes die mij ook verder hebben geïnspireerd.

Over het kunstwerk, waarom deze keuze?

Ik heb dit schilderij Green Blue van Seymour Boardman
gekozen omdat het niet zo geometrisch is. Mijn jurk is ook
niet geometrisch maar juist heel rommelig dus daarom
vond ik het zo’n mooie combinatie. Het enige wat een beet-
je geometrisch is zijn de strakke lijnen maar dat is de basis.
En ik heb het ook gekozen om de kleuren: deze passen heel
goed bij mijn jurk.

 





e g y p t e

Margo Bos, Danielle van Dalen, Danielel Lievaart, Nadine van Noort, Denise van Tuijl

Over het werkstuk, het idee, waarom, hoe gemaakt?

Wij hebben de opdracht gekregen om een kledingstuk te
maken. Het is de bedoeling om dit kledingstuk tentoon te
stellen in Woudrichem. We hebben het met zijn vijven
gemaakt omdat we maar vier uur mode en commercie in de
week hebben. Daardoor kwamen we op het idee om een kle-
dingstuk te maken wat op meerdere manieren bruikbaar is.
We hebben besloten om een jurk te maken met daar over-
heen vier rokdelen maar die moesten wel aan de jurk beves-
tigd worden. We zijn geïnspireerd door Donna Karan dat
is een modeontwerpster die met allemaal linten werkt. Wij
hebben onze rokken dus met linten aan de jurk bevestigd,
zo konden we de rokken er makkelijk afhalen en hadden
we een geheel. We zijn ook geïnspireerd door Egypte. Door
de manier van kleden, de kleuren die ze gebruiken en hoe
ze liepen en dansten.

Op school met de opendag hebben we een performance
gehouden voor de ouders en kinderen die hier misschien
naar school willen komen. We waren helemaal geschminkt,
de kledingstukken hadden we aan en op Egyptische
muziek deden we onze performance. Tussendoor stonden
we stil als een standbeeld.

Over het kunstwerk, waarom deze keuze?

We hebben voor dit schilderij van Enric Adsera Riba
gekozen omdat het ons deed denken aan Egyptische muur-
schilderingen. De vormen en kleuren brengen ons in de
sfeer van onze performance. Door de rechthoekige vormen
denken we aan de gebouwen die ze in die tijd hadden. De
kleuren doen ons denken aan het zanderige landschap. Het
heeft ook een beetje de kleur van goud. Wat ook terug komt
in Egypte.



Op 8 en 9 juni 2005 bezochten leerlingen van 3 VMBO de
Schans uit Sleeuwijk de expositie van Stichting Yellow
Fellow getiteld: Nieves Billmyer, kubisme, abstract expressionis-
me, geometrie. De expositie toonde het werk van vier genera-
ties vrouwen in de kunst, Nieves Billmyer, Vivienne
Westwood, Ann Demeulemeester en Paulien Bosma,
die ieder vanuit hun eigen invalshoek met structuur, vorm
en kleur hun verhaal vertellen.

In september was er een excursie naar modestad
Antwerpen met bezoek aan o.a. de winkel van Ann
Demeulemeester en het Mode Museum. In 4 VMBO  was
de eindexamenopdracht aan de leerlingen van de richting
mode/commercie op basis van deze indrukken een eind-
examenwerkstuk te maken.

Het doel van Yellow Fellow is de abstracte kunst dichter bij
de samenleving te brengen en de creatieve en innovatieve
kracht ervan terug te geven aan de maatschappij: het dur-
ven denken over creativiteit en innovatie in alle vormen en
toepassingsgebieden, in het bijzonder bij educatie.
Vooruitlopend op de opening in 2007 wordt het bedrijfs-
concept van Yellow Fellow uitgeprobeerd en geoptimali-
seerd: 
- Exposities in de bijzondere omgeving van de laatgotische
Martinuskerk in Woudrichem laten alvast delen van de col-
lectie zien. Bijzondere expositie-elementen zoals een medi-
tatieruimte of een natuurruimte prikkelen de verbeelding
en leggen verbinding tussen kunst en samenleving.
- In minisymposia in de expositieruimte wordt met diverse
doelgroepen gesproken over de verbindingen tussen ab-
stracte kunst, wetenschap en maatschappij.
- In pilotprogramma’s voor (top)managers wordt geëxperi-
menteerd op welke wijze de verbeeldingskracht maximaal
benut kan worden.
- Door educatieve projecten voor scholen in de regio wordt
een educatiepakket ontwikkeld voor landelijke toepassing.
- De realisatie van een digitaal museum waarin elk kunst-
werk is voorzien van achtergrondinformatie waardoor met
meer begrip naar abstracte kunst gekeken kan worden:

www.yellow-fellow.com
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Sophie Krale, Woudrichem.
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Hans Werther, Dussen.
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