Handwerken
als strohalm in
verwarrende
tijden
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Voor de online expositie
‘Textielkunst in tijden
van corona’ zond Petra
Koenen haar werk Tears
in. ‘Met dit werk heb ik
mijn eigen gevoel
proberen uit te drukken, een gevoel dat veel
mensen misschien
herkennen. Aan de
buitenkant zie je mijn
“bloemengezicht”.
Vrolijk en kleurrijk.
Maar vanbinnen ben ik
soms ook verdrietig en
angstig. Een gevoel dat
ik in mijn dagelijks
leven en werk, het
onderwijs, probeer te
verbergen.’

Textiel in tijden
van crisis

Rechts: Het wandtapijt
van de Apocalyps, met
een lengte van circa 100
meter en een hoogte
van 4,5 meter.

Behandeling
De bacterie Yersinia pestis, oorzaak van de veertiende-eeuwse pest, werd overgedragen door ratten, de

In tijden van crisis wil je je gesteund voelen door een
groep: je familie, vrienden of het collectief. Om met een
groep gelijkgestemden een creatief project aan te
gaan, kan dan een troostende activiteit zijn. De grote
uitbraken van ziektes door de eeuwen heen zijn in ons
collectieve geheugen gegrift dankzij de kunsten. Ook in
de textielkunst zijn er hier voorbeelden van te vinden
uit het (verre) verleden en van nu.

ziekte is nu te behandelen met antibiotica. Het hiv-virus wordt meestal overdragen door onbeschermd
seksueel contact, er is nog steeds geen vaccin, maar
met toediening van medicatie is het geen dodelijke
overdraagbaar is, de menselijke populatie heeft nog
nauwelijks immuunstoffen en er is geen vaccin, de
behandeling bij de zware verschijningsvorm is ingrijpend, genezing is soms mogelijk en zeer afhankelijk
van de lokale medische voorzieningen. Naast uiteenlopende getallen en feiten over epidemieën zijn de
gemeenschappelijke noemers: pijn, rouw, verdriet en
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ziekte meer. Covid-19 is een virus dat zeer makkelijk

angst.
Eén van de vele stukken van het Apocalypstapijt in

van Nicholas Bataille in Parijs. Het moet een overwel-

Aids-quilts

Angers, Frankrijk vertelt aan de hand van een bijbels

digend project zijn geweest voor de weefteams met

Meer dan vijf eeuwen later, rond 1980, manifes-

Uitlaatklep

verhaal over de grote pestepidemie van 1348-1350.

meer dan levensgrote, levendige afbeeldingen van

teerde zich wereldwijd een dodelijke ziekte met een

Textiel en handwerken kunnen een strohalm bieden

Het beroemde tapijt visualiseert de bijbelse ‘Openba-

engelen, monsters en de ruiters van de apocalyps. De

veelvoud aan klachten: aids, het ‘acquired immune

in angstige tijden dankzij methoden uit de mindful-

ring van Johannes’, het verhaal van de apocalyps als

engelen verkondigen blazend op een bazuin de catas-

deficiency syndrome’. Het immuunsysteem van de

ness en cognitieve psychologie. Werken aan een

een heroïsche confrontatie tussen goed en kwaad,

trofale gebeurtenissen. Bij de eerste bazuin wordt de

mens kan dit nieuwe virus niet aan. Na jaren van

gemeenschappelijke opdracht, het uitwisselen van

waar het goede uiteindelijk overwint. Het hele tapijt

vegetatie vernietigd, bij de tweede de zeedieren en bij

wetenschappelijk onderzoek werd de epidemiologie

ideeën en feedback helpt om angsten en donkere

bestaat uit zes delen van elk 24 m breed en 6,1 meter

de derde bazuin wordt de mens bedreigd door het

met verspreidingspatronen duidelijk, startten de

gedachten uit je hoofd te halen door deze te visualise-

hoog en toont negentig scènes. Het is een prachtig

vergiftigen van het water. Op het tapijt valt naast de

preventieprogramma’s en werden hiv-remmende

ren en letterlijk grijpbaar te maken. Textiel is als

geweven beeldverhaal. De opdrachtgever was Louis

engel een ster, L’Absynthe genoemd uit de hemel,

medicijnen ontwikkeld. Daarbij stond met name het

medium, naast bijvoorbeeld tekenen of schrijven,

I, de hertog van Anjou en de ontwerptekeningen zijn

omgeven door een regen van rode neerslag die in het

stigma van een “ziekte van homoseksuelen”, de

makkelijk toegankelijk. Eenvoudig met de hand wer-

van de Vlaamse kunstenaar Jean Bondol. De schetsen

water belandt. Daarnaast kronkelen zieke mensen in

voorlichting over de verspreiding in de hetero-

ken kan een uitlaatklep bieden in emotioneel moei-

zijn tussen 1377-1380, dus maar enkele jaren na de

pijn en stervensnood.

seksuele gemeenschap lange tijd in de weg.

lijke tijden. Het aanraken van materiaal, het creëren

verwoestende pestepidemie, geweven in het atelier

De Bijbelse tekst voor deze gebeurtenis verklaarde

Ieder van de overleden, vaak jonge mannen, werd

van met gevoel beladen objecten kan controle, hou-

toentertijd de recente pestepidemie: ‘De derde engel

betreurd door naasten, geliefden, een familie en

vast en troost bieden.

blies op zijn bazuin: er viel een grote ster uit de hemel

vriendenkring. Waar de slachtoffers van epidemieën

De coronacrisis raakt iedereen op verschillende

die brandde als een fakkel. Hij kwam terecht op een

uit vroegere tijden anoniem bleven, werd het rou-

manieren, dat is ook terug te zien in de vele bijdragen

derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. De

wen nu een openbaar statement van solidariteit

voor de online expositie ‘Textielkunst in tijden van

naam van de ster was Bitter. Een derde deel van het

met de homogemeenschap en voor het opheffen

corona’ die wij op onze website startten. De vele

water werd bitter, en omdat het bitter was, stierven

van taboes. In de VS kwam dit tot uiting in de aids-

inzendingen vormen een weerspiegeling van heer-

vele mensen ervan.’ Historische bronnen duiden erop,

quilts. Nu worden de méér dan vijftigduizend

sende emoties, doorzettingsvermogen en hoop.

dat dit deel van het tapijt inderdaad refereert aan de

memorialpanels, die staan voor 105.000

Zwarte Dood, waaraan toen een derde van alle Euro-

aids-slachtoffers, beheerd in een stichting. Het is

peanen, dat zijn enkele tientallen miljoenen mensen,

het grootste mondiale textiele ‘community folk

www.textielplus.nl/

zijn overleden.

art project’.
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