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Textiel, dat is waar het allemaal om draait in de 
tentoonstelling Stadscollectie Textiel in 38CC. 
En om de persoonlijke verhalen van bewoners 
van Delft. Honderden Delftenaren hebben 
meegewerkt aan deze bijzondere tentoonstel-
ling. De Stadscollectie is onderdeel van het 
community art project Woord & Draad. 
Stap binnen in het atelier van Woord & Draad, 
waar kunst in beweging is en het maakproces 
centraal staat.

Woord & Draad
Het begon maar liefst twintig jaar geleden. In 2002 borduurden 310 Delftse vrouwen onder leiding 
van kunstenaars Tonny van Sommeren en Christina Linaris Coridou samen de Delftse Kleden en de 
Jurk van Delft. In 2022 startte theatermaker Marjet Roerink een eigentijds vervolg hierop met de naam 
Woord & Draad. De Stadscollectie Textiel is hier onderdeel van. In deze expositie zie je Delftse textiel-
kunst in alle vormen en maten. In de levensgrote letterbak vind je kunst van stadsgenoten. Ook De 
Delftse Kleden en de Jurk van Delft uit 2002 zijn te zien. Deze zijn speciaal voor deze tentoonstelling 
uit het depot van Museum Prinsenhof gehaald, waar ze 20 jaar zorgvuldig werden bewaard. Daarnaast 
weeft kunstenaar Bart Gorter ter plekke aan een nieuw Kleed van Delft. 

Delftse Kleden (2002-2003)
De Delftse Kleden bestaan uit een vierluik van wandkleden waarin de elementen van Water, Aarde, 
Lucht en Vuur zijn verwerkt. In het centrum van de kleden worden de vier elementen met symbolen 
weergegeven, dan volgt een rand met de namen van alle vrouwen die aan het kleed hebben gewerkt 
en daaromheen zie je 680 persoonlijke tegeltjes. De kleden tellen totaal 785 borduurwerken. Voor 
kunstenaar Tonny van Sommeren was de universele taal van het handwerk een aanknopingspunt om 
contact te maken en ontmoeting mogelijk te maken. Juist daar, waar taal en cultuur een barrière 
kunnen vormen.

Jurk van Delft (2004 - 2005)
Bij het werken aan de Jurk van 
Delft stonden de volgende 
vragen centraal: Waar kom ik 
vandaan, wie ben ik en wat is 
mijn toekomstdroom? Deze 
vragen werden vertaald naar 
borduurwerk waarin de 
persoonlijke inbreng van de 
deelneemsters voorop stond. 
Voor het maken hiervan 
introduceerde kunstenaar 
Christina Linaris Coridou de 
eeuwenoude steek van Bayeux. 
De persoonlijke werken 
bestaande uit poppetjes met 
klederdracht en borduurwerk 
rondom taal en land van de 
deelneemsters werden elk 
gemonteerd op de Jurk.

Levensgrote letterbak (2022)
In een levensgrote houten 
letterbak exposeren meer dan 
vijftig Delftenaren hun 
handgemaakte textielkunst. 
Van haak- tot borduurwerk en 
van schildpad tot druiventros. 
Ieder werk heeft een unieke 
betekenis, want handwerken 
en textiel zijn van levensbe-
lang. Het biedt troost en 
houvast, is een uiting van 
liefde, een waardevolle 
herinnering en vertelt een 
verhaal. Daarom zul je in deze 
letterbak de meest uiteenlo-
pende werken tegenkomen.   

Het Kleed van Delft (2022)
Midden in Expositieruimte 38CC staat een groot weefgetouw. Dit is het weefgetouw van kunste-
naar Bart Gorter. Elke woensdag en zaterdag werkt hij op hierop aan een nieuw Kleed van Delft. 
Hier kan heel Delft aan meewerken. Neem een stuk stof of kleding mee en weef dit samen met Bart 
in het kleed. Zo ontstaat er een enorm kleed van levensverhalen en herinneringen. Voordat het 
weefgetouw in 38CC stond heeft het bij Abtswoude Bloeit! in de Voorhof gestaan. Hier hebben 
buurtbewoners het begin van het kleed gemaakt.



5 t/m 19 november 2022

COLOFON
Aan deze editie hebben meegewerkt: 
Team Woord & Draad: Arukhan Bektassova, Funda Goçer, Bart Gorter, Nathalie van der Hak, Ester Kluitman, 
Shuchen Liu, Sigrid Merx, Annemarie Oorthuizen, Alexandra van Paassen, Marjet Roerink, Marieke Rolloos, Ton 
Spruijt, Annet Thoms, Suzanne Vissers, Marlene Vreeke. 
38CC: Jip Hinten en Coen de Jong. 
Fotogra�e: Esther de Cuijper, Hannah Anthonysz, Suzanne Vissers.
Met dank aan onze sponsoren en subsidiënten: Gemeente Delft, VSB Fonds, Fonds 1818, De Schepper Delft 
Stichting, J.E. Jurriaanse Stichting, Hendrik Mullerfonds, Prins Bernard Cultuurfonds, Stichting Stunt, Expositie-
ruimte 38CC, Open Studio Delft en Cultuurhuis Delft.

Muzikale vertelvoorstelling (2023)
Voorafgaand aan de stadscollectie in de binnenstad zijn de kunstenaars Bart Gorter en Funda Goçer 
de wijken ingegaan om te weven met Delftenaren. Hier ontmoetten buurtbewoners elkaar en 
weefden ze eigen lapjes op een klein weefraam. Deze lapjes worden door Funda samengevoegd tot 
de levensgrote Jas van Delft. De jas wordt gedragen in de muzikale vertelvoorstelling Woord & 
Draad, geregisseerd door Marjet Roerink, op 20 november om 19.00 uur in Theater de Veste. De 
repetities vinden tijdens de tentoonstelling plaats in ‘de Kluis’ in 38CC. Neem gerust een kijkje!

Biogra�e Bart Gorter
Na zijn studie aan ArtEZ, University of the Arts, won kunstenaar Bart Gorter in 1994 de Prix de Rome, 
een prijs voor theater en beeldende kunsten. Daarna werkte hij 10 jaar voor fotograaf Inez van 
Lamsweerde.  Zijn werk was onder andere te zien in Fondation Cartier pour l’art contemporain in Parijs, 
Boymans van Beuningen in Rotterdam en Scheemda Groningen.

Biogra�e Marjet Roerink
Marjet Roerink verbindt mensen van alle leeftijden en achtergronden met hun persoonlijke verhalen 
en talenten. Het liefst werkt ze interdisciplinair; met theater, muziek, beeldende kunst, �lm, taal en 
dans. Haar kracht is het ophalen van de verhalen achter de mens om deze via podiumkunst zichtbaar 
te maken. Op deze wijze laat ze mensen deel uitmaken van de samenleving.

De oprichters van de stichting DelftsPeil, Nathalie van der Hak en Marlene Vreeke, waren destijds de 
mede-initiatiefnemers van de Delftse Kleden en de Jurk van Delft, zoals nu ook bij Woord & Draad.                                        

www.woordendraad.nl


