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Viltend verstillen – Verstillend vilt 

Het is 31 december 23.45 uur 2017. Op de valreep schrijf ik mij in voor twee workshops, waaronder een driedaagse-

workshop bij Hawar onder leiding van mijn favoriet, Marjolein Dallinga. De voorzet voor een geslaagd jaar was gegeven, 

reeds vijf van de 365 dagen in 2018 om naar uit te kijken. Alleen al vanwege de voorpret die dat geeft, kan ik soortgelijke 

acties van harte aanbevelen.  

Afgelopen weekend was het zover. Het thema Wearable Art – Draagbare Kunst, wordt ingeleid en zet ons op het spoor te 

‘laten komen wat komt’. Het eerste project start met meten en patroon leren tekenen. Van meet af aan word je 

aangespoord om zo precies als mogelijk te werken. ‘Kome wat komt’ heeft dan ook niets van doen met gemak of om ‘t even 

wat je doet; wel alles met een bewust zijn van de intentie waarmee je vilt; het bewust loslaten van geconditioneerdheid en 

controle. En dat is het dan ook wat mij zo aanspreekt in deze expliciete benadering van het vilt-proces.  

De aandacht waarmee gewerkt wordt, wolvezels uitgelegd en zorgvuldig worden voorbereid op de volgende fase zorgt 

ervoor dat er een natuurlijke verstilling optreedt. Deze  sfeer van vanzelfsprekende stilte en rust kleurt de sfeer van 

verbondenheid  tussen de groepsleden. Weer eens iets anders dan vilten binnen een regio-groep of op een landelijke dag. 

Alles op zijn tijd.  

Het voorvilt is dun, sterk en elastisch; er kan ontstaan wat mag ontstaan. Verrassend viltwerk. 

‘Zoek telkens de leraar/lerares die nu bij je past’ was het eerste wat ik van haar leerde. Dankbaar voor de diverse viltsterren 

die mij het vilt als ambacht en beeldende kunstvorm bijbrachten, bouw ik tijdens zo’n driedaagse voort op deze basis. Ik 

verfijn techniek en krijg tevens de kans mij te verdiepen in de intuïtieve viltkunst.  

Fysiek gevloerd maar innerlijk opgeladen rol ik verstild het weekend uit. Zoals Kung Fu Panda het zegt: “Yesterday is history, 

Tomorrow is a mystery. Today is a gift, that’s why we call it the present.” 

   

 

 

 


