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Kunstproject

In het kunstproject Geeft Acht! staat het hergebruik 
van militaire kleding centraal. De thema’s die hierin aan 
bod komen zijn o.a. militairen, oorlog/vrede, textielaf-
val, duurzaamheid en circulaire economie. Wij hebben 
hedendaagse beeldende kunstenaars uitgenodigd om 
kunstwerken te maken van en/of geïnspireerd op afge-
dankte militaire kleding. In de tentoonstelling ziet u wat 
27 kunstenaars hebben gecreëerd naar aanleiding van 
onze vraag om ‘iets’ met de militaire kleding te doen. 
Kunstenaars staan vaak aan de basis van innovatieve 
ontwikkelingen. Daarom is het interessant om ze bij 
maatschappelijke ontwikkelingen te betrekken en te 
ontdekken welke creatieve waarde zij toevoegen. Met 
de problematiek van de textielafval waren wij benieuwd 
met wat voor ideeën de kunstenaars zouden komen. 
Zouden zij dit militaire textiel als grondstof kunnen 
gebruiken? Het gaat niet alleen om het bewust omgaan 
met afval, maar ook om iets nieuws creëren, iets vorm te 
geven, iets ‘moois’ te maken, misschien zelfs in oplage. 

Defensie

Voor het Waterliniemuseum Fort bij Vechten was de link 
met Defensie, de militaire uniformen natuurlijk inte-
ressant. Hoe gaat Defensie om met de problematiek 
van textielafval en wat zijn de mogelijkheden van het 
recyclen van militaire kleding? Ik kwam in contact met 
defensie via Rob van Arnhem en met het sorteerbedrijf. 
Bij dit bedrijf werken mensen ‘met een afstand tot de 
arbeidsmarkt’ aan de opdracht om afgedankte militaire 
uniformen te sorteren en te verknippen. Ik kreeg een 
uitgebreide rondleiding en mocht daarna een stapel mi-
litaire kleding meenemen ter inspiratie. Een filmpje over 
deze manier van sorteren is te zien in de expositie.

Voorwoord



Schone kunst van militaire kleding

Het thema is gekozen vanwege de beeldvorming van het 
militaire uniform in de media en de problematiek rond 
de berg textielafval. In verslaglegging over conflictsi-
tuaties en oorlogsgebieden komt het militaire uniform 
vaak voor. Het uniform ziet men ook steeds vaker in het 
publieke domein, zoals treinstations of bij grote evene-
menten. Het is interessant om te kijken wat de invloed is 
van deze beeldvorming op zowel ons dagelijks bestaan 
als de daadwerkelijke betekenis van de militaire kleding. 
Ook verschijnt de camouflage print weer steeds vaker in 
het modebeeld.
Het (her)gebruik van militaire kleding als verwerking in 
kunst, is gekozen vanwege de maatschappelijke trends 
rondom de circulaire economie. De problematiek van 
bergen textiel afval is groot.

PubArt

Stichting PubArt heeft een uitgebreid netwerk van kun-
stenaars en daar is een oproep gedaan om voorstellen in 
te sturen. Er is een mooie inspiratiebijeenkomst geweest 
voor geïnteresseerde kunstenaars en zo begon het 
project te lopen. We waren benieuwd naar het perspec-
tief van de kunstenaar. De kunstwerken kunnen over de 
militaire beeldvorming gaan, maar ook een geheel eigen 
verhaal vertellen. Kunst waar de militaire kleding in is 
verwerkt. 
De tentoonstelling is zeer gevarieerd geworden, zowel in 
disciplines en technieken als in onderwerpen en ideeën.
Er zijn veel unieke kunstwerken gecreeerd. Niet heel veel 
kunstenaars hebben in grotere oplagen gedacht. Iets wat 
voor een oplossing van een groot probleem natuurlijk 
wel nodig is. Met de expositie kunnen we wel mensen 
bewust maken van de problematiek. De tentoonstel-
ling werd goed bezocht en is verlengd t/m 14 april 2019, 
zodat deze ook in de Museumweek nog te zien was.
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Voorwoord

Bij de expositie is een mooie tweetalige catalogus 
verschenen, met daarin voor elke kunstenaar een hele 
spread met uitleg van het project.
Aansluitend zijn er diverse Meet & Greet bijeenkomsten 
geweest met publiek en kunstenaars. Er kan zo steeds 
een dialoog ontstaan. Ook in de Week van de circulaire 
Economie in januari was er een Meet & Greet en deze 
kreeg extra aandacht, o.a. op social media. Op vrijdag 
8 maart (vrouwendag) en in de museumweek op 11,12 
en 14 april 2019 waren er Meet & Greets met de kunste-
naars. Op 7 maart hebben we met enkele producten op 
de defensiebeurs ‘DefLab’ gestaan in het NMM.

Van de opening en de expo zijn 2 films gemaakt.
Opening:   https://youtu.be/ehoB7yt2JtE
Tentoonstelling:  https://youtu.be/N7Mb5HaOQKU
Daarnaast zijn er registratie-filmpjes van de toelichtingen 
die de kunstenaars gaven tijdens de Meet & Greets.

Reacties die wij krijgen zijn zeer positief en men is zeer 
geinteresseerd, ook omdat men vaak niet weet hoe groot 
deze problematiek is.

Er wordt nog steeds nagedacht over nieuwe moge-
lijkheden. Omdat de expo een goede manier is om de 
discussie op gang te krijgen wordt ook nog gezocht naar 
nieuwe expositiemogelijkheden. 
Door dit project is er contact met: I-did uit Utrecht en 
Gemaco en zijn mensen van een nieuw kunstproject 
‘Helmen vol Verhalen’ komen praten voor advies en over 
de mogelijkheden. Er was aandacht in Textiel Plus en er 
zijn diverse vermeldingen in de media geweest.
Er is veel in gang gezet. 
Mijn dank gaat uit naar de kunstenaars die met enorm 
veel inzet aan dit project hebben gewerkt en hun visie en 
werkwijze wilden delen met de bezoekers. 
   
   Elganan Jelsma, PubArt, 2019



Inspiratiebijeenkomst 2017

4



Materiaal uitzoeken bij de Biga groep
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Voorbereidingen
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Bijeenkomst september 2018  
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Opening 9 november 2018  

Opening
Vrijdag 9 november 2019 
Programma:

- ontvangst in het auditorium van het Waterliniemuseum
- welkom door Elganan Jelsma,  initiatiefnemer en
  cultureel manager Waterliniemuseum
- toelichting op Defensie textiel door Rob van Arnhem
- toelichting op de kunstenaars en expositie door 
  Elganan  Jelsma
- doedelzakmuziek door Alexandra Arriëns
- tentoonstelling in gang B bekijken 
- ontmoeting met de kunstenaars!
- borrel in het museumcafé



Opening 9 november 2018  

10



Vervolg opening
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Vervolg opening
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Vervolg opening
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Expositie Geeft Acht!
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Expositie Geeft Acht!
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Expositie Geeft Acht!
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Expositie Geeft Acht!
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Expositie Geeft Acht!
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Expositie Geeft Acht!
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Expositie Geeft Acht!
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Expositie Geeft Acht!



In het museumgebouw 
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Ontwerpen van modeontwerper Mo Benchellal
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In de Week van de circulaire economie organiseerden wij een 
Meet & Greet bijeenkomst. Op 18 januari 2019. Een aantal 
deelnemende kunstenaars vertelden hoe zij aan het werk 
zijn gegaan bij hun kunstwerk voor de expositie Geeft Acht! 
Schone kunst van militaire kleding. Ook kon men de tentoon-
stelling bezoeken en het gehele Waterliniemuseum inclusief 
de modeontwerpen van Mo Benchellal.

Aanwezige kunstenaars: Ted Moelker, Atty Kingma, Peggy Eras, 
Irma Frijlink, Udo Prinsen, Carola Mokveld, Rivka van Neerbos, 
Barbara Houwers, Els Rijerse, Afke Schenkelaars, Willem van 
Spronsen,  Elly Verkerk, Sacha Wendt en Elganan Jelsma.

Meet & Greet in week vd circulaire economie



Meet & Greet in week vd circulaire economie
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8 maart 2019 Vrouwendag
Ontmoet de kunstenaars, onze helden!

Op vrijdag 8 maart vierden we 100 jaar kiesrecht voor vrouwen 
tijdens de internationale vrouwendag.
Ook het Waterliniemuseum vierde deze dag mee. Van 15-16 
uur waren er diverse kunstenaars aanwezig bij de tentoonstel-
ling ‘Geeft Acht!, Schone kunst van militaire kleding’. Tijdens 
deze Meet & Greet kon men met de kunstenaars in gesprek 
gaan of gewoon luisteren naar hun verhalen, want iedere kun-
stenaar heeft haar eigen verhaal bij het maken van de unieke 
kunstwerken. Zo zijn Bia Maas en Barbara Houwers aanwezig 
die van stoffen vezels papier hebben gemaakt; Afke Schenke-
laars maakte een camouflage print op papier met pieta’s; Atty 
KIngsma creëerde de ‘Kathedraal van geborgenheid’; Elize van 
der Werff verwerkte verhalen van soldaten in haar werk, zij 
nam haar kleindochter (gekleed in een camouflagebroek) mee 
naar dodenherdenking en na afloop zei ze “ik heb een goeie 
broek aan”. Alle deelnemende kunstenaars zijn helden, omdat 
zij de uitdaging zijn aangegaan om van afgedankte militaire 
kleding bijzondere kunstwerken te maken.
Het thema van deze vrouwendag was HELDEN en dat is ook 
het thema van het kunstwerk van Romanina Mandricardo 
‘Warrior Queens Dinner’, een gedekte tafel met borden waarop 
heldinnen uit diverse tijdperken zijn afgebeeld met daarbij een 
servet (van camouflage-militaire kleding) van het land waarin 
zij woonden. Als je de ruimte binnenloopt waarin de tafel staat 
en de geluiden hoort op de achtergrond, verwacht je dat deze 
vrouwen zo binnen kunnen lopen en aan tafel gaan. Een diner 
voor helden!
Ook Elly Verkerk, Elaine Vis, Ank van der Wal, Rob Schultheiss 
en Willem van Spronsen waren aanwezig.
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8 maart 2019 Vrouwendag
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Laatste week van de tijdelijke expo Geeft Acht! Schone kunst 
van militaire kleding         VERLENGD T/M 14 APRIL 2019!

Textielafval is een groeiend probleem, dat is de laatste jaren 
helaas steeds duidelijker geworden. Het gaat hierbij niet alleen 
om textiel afkomstig van de mode-industrie, maar ook defen-
sie, de politie en gezondheidszorg hebben te maken met deze 
problematiek. Het gebruik en de verwerking van uniformen is 
aan strikte regels gebonden, want een uniform mag niet zo-
maar terugkeren in de maatschappij. Hier moeten oplossingen 
voor gezocht worden.
Duurzaamheid en circulaire economie zijn uitgangspunten van 
deze tentoonstelling. In opdracht van het Waterliniemuseum, 
naar een initiatief van Stichting PubArt, zijn 27 kunstenaars aan 
de slag gegaan om nieuwe oplossingen te bedenken voor het 
verwerken van militaire kleding. 

Programma:
- donderdag 11 april, 15-16 uur: Meet & Greet de kunstenaars 
Romanina Mandricardo, Peggy Eras, Afke Schenkelaars en Ted 
Moelker.
- vrijdag 12 april, 18-21 uur: Museum match avond, met 
twee rondleidingen over het fort; 19-20 uur: Meet & Greet de 
kunstenaars Romanina Mandricardo, Udo Prinsen en Elganan 
Jelsma. Ook wordt deze avond de catwalk, van Mo Benchellal 
(zijn collectie van afgedankte militaire kleding) via een beamer 
getoond!
- zondag 14 april, 15-16 uur: Meet & Greet de kunstenaars 
Diklah Zohar, Rina de Haas, Nelleke Ponsteen, Afke Schen-
kelaars, Rob Schultheiss, Elize van der Werff, Irma Frijlink en 
Barbara Houwers.

Museumweek 2019
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Museumweek 2019
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Defensiebeurs DEFLAB op 7 maart 2019 in NMM

Ik heb een tasje met catalogus aan staatssecretaris 
Barbara Visser aangeboden!
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Geeft Acht in de Media
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Geeft Acht in de media
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Beelden Magzazine

UIT Agenda

Van	de	opening	en	de	expo	zijn	2	films	gemaakt.
Opening:    https://youtu.be/ehoB7yt2JtE
Tentoonstelling: https://youtu.be/N7Mb5HaOQKU

Daarnaast zijn er enkele registraties van de Meet & 
Greet bijeenkomsten. Een filmpje per kunstenaar!
Zie youtube kanaal Elganan Jelsma.



Textiel Plus aankondiging

Geeft Acht in Textiel Plus
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presentatie bij de Bigagroep

Geeft Acht!



Fotoverslag door: Elganan Jelsma
Anti-stress-granaat voorzijde: Elganan Jelsma
Installatie ‘Groep’ achterzijde: Elaine Vis


