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a verloop van tijd zijn sommige pentimenti met
het blote oog te zien, doordat de bovenste verf-

laag, die de verandering bedekte, in de loop der tijd
transparant is geworden. Van dit verschijnsel maakt
Hanne Capel letterlijk gebruik in haar nieuwste quilts. 
Tegelijkertijd betekent pentimento voor Hanne ook
het opnieuw vanuit het heden betekenis geven aan
reeds lang geleden afgesloten delen van je leven. 
Nu Hanne afscheid heeft genomen van haar werk
voor het Quiltersgilde willen we die onderlagen
graag nog eens de revue laten passeren.

F o t o g r a a f  e n  r e d a c t e u r
We kennen Hanne allemaal als dé fotograaf van het
Quiltersgilde, die jarenlang deel uitmaakt van de
kernredactie. In 1999 wordt ze daarvoor gevraagd
door de toenmalige hoofdredacteur van Quiltnieuws.
In het begin probeert ze wanhopig iets te begrijpen
van de grootbeeldcamera van het Quiltersgilde. 
Op haar eerste filmpjes staat helemaal niets en 
er is niemand aan wie ze hulp kan vragen.
Gaandeweg krijgt Hanne de techniek onder de knie.
Al gauw begint ze ook artikelen te schrijven. Daarin

komt haar ervaring als journalist van de kunst-
redactie van een regionale krant haar goed van pas.
Ook dit breidt zich danig uit. Hanne is lange tijd
verantwoordelijk geweest voor het hoofdartikel, de
kinderpagina en het portret om maar wat te noemen.
De kleurplaat kunnen we van haar nog tot eind 2007
verwachten en natuurlijk hopen we af en toe toch
nog op een of ander interessant artikel……..   
Naast het werk voor Quiltnieuws droomde Hanne 
van een quiltdocumentatiecentrum, een plek waar 
je quilts kunt bestuderen, boeken kunt inzien en
patronen kunt vinden, hulp kunt krijgen. Deze droom
is voor een deel gerealiseerd in het fotoarchief.
Hoewel ze zich na een aantal jaren terugtrekt uit 
de organisatie daarvan, vormen haar foto’s een groot
onderdeel van het archief. Het gaat om foto’s van
alle quilts die de laatste jaren gehangen hebben op
tentoonstellingen van het Quiltersgilde of gepubli-
ceerd zijn in Quiltnieuws.

O v e r s c h i l d e r e n ,  s t e m p e l e n  e n  q u i l t e n
Hanne is een van de eerste deelnemers van de SBA
Cursus Quilten Speciaal. Nog voor ze er aan begonnen

is weet ze dat de cursus helemaal
aansluit bij haar interesses en
diepste wensen. Als gevolg van
haar drukke werkzaamheden voor
Quiltnieuws heeft ze echter maar
weinig tijd voor de naaimachine
en blijft het bij het in gedachten
quilten. Zo ontstaat een heel pakket
quilts die ze ooit had willen maken,
maar er (misschien) nooit zullen
komen. Sinds ze gestopt is met
het redactiewerk haalt ze het in
en werkt onafgebroken aan een
aantal quilts. Deze vormen een
onderdeel van tentoonstellingen,
die te bewonderen zijn geweest 
in Lyon, Birmingham en Raalte.
Bij alle quilts gaat ze uit van
pentimento, het huidige thema
van de uit de SBA cursus 
voortgekomen TeXui-groep. 
Dit pentimento heeft voor haar
meer betekenissen.

Van Jan Steen en Rembrandt is bekend dat ze veel wijzigden tijdens het

schilderen. Ze overschilderden delen van hun werk, waar het ze niet

beviel. Deze overschilderingen worden in de schilderkunst pentimento

genoemd naar het Italiaanse woord voor ‘berouw’ of ‘verandering’.

[ F L O X  D E N  H A R T O G  J A G E R ]  

het pentimento van Hanne Capel

N

In de quilt ‘Flarden’, waarvan bij dit artikel een foto
is afgebeeld, neemt ze het pentimento letterlijk als
het aanvullen en veranderen van een quilt door over-
schilderen, stempelen en quilten. Uitgangspunt is
haar deel van de ‘vieze lap’, die tijdens workshops
van de TeXui-groep dienst deed als ‘vaatdoek’ om de
verftafels af te nemen. Ze verwerkt hem in het
middendeel van haar quilt, verknipt hem, schildert
hem bij en quilt hem. 
De quilt op de voor- en achterkant van deze Quiltnieuws
gaat over het pentimento van haar leven. Ze verwerkt
er als fotograaf natuurlijk foto’s in. Maar deze foto’s
van haarzelf als jonge vrouw worden gedrukt over
teksten van haar artikelen en scripties, gedichten 
en kreten. Ze ziet haar leven als een schilderij
waarbij ze laag over laag schildert en de onderste
lagen steeds een nieuwe betekenis krijgen door de
volgende laag die erbij komt. ‘Het bijstellen van haar
levensdoelen door het ontstaan van nieuwe laagjes’
noemt ze dat zelf. 

Ve r r a s s e n d  l a a g j e
De quilt die ze samen met haar kleinzoon Tom maakt
is ook een uiting van een nieuw en voor haarzelf
verrassend laagje in haar leven: het plezier dat je
samen kunt delen als oma en kleinkind en de prach-
tige resultaten die dat oplevert. 
Tenslotte beeldt ze in de quilt die in Lyon en Raalte
heeft gehangen, het pentimento van de wereld uit,
door gebruik te maken van foto’s van mijnwielen en
treinspoortjes, overblijfselen van een wereld die is
overgeschilderd door een nieuwe. Eens waren het

belangrijke economische hulpmiddelen, maar in-
middels zijn ze verworden tot industrieel monument
zonder directe functie. 

Nu Hanne weer tijd heeft voor het quilten, ontstaat
er een nieuwe laag, waarvan ook het Quiltersgilde 
zal kunnen profiteren. Uit de groep waar-
mee ze de SBA cursus volgde ontstaat 
TeXui, een groep textielkunstenaars die 
plotseling – en tot hun eigen verbazing -  
in de schijnwerpers is komen te staan 
in de Europese quiltwereld. Ze worden 
gevraagd voor tentoonstellingen en 
daarbij komt veel organisatie kijken. 
Het gaat daarbij om vragen als hoe 
je omgaat met zo’n groep, welke 
criteria je dan toepast, hoe je 
de PR voor de groep organi-
seert en hoe je zorgt dat 
je steeds vernieuwt. 
Ze vormen daarbij de 
voortrekkers van an-
dere (SBA-)groepen. 
Duidelijk is nu al 
dat ze al experi-
menterend 
ook het Neder-
landse quilten 
op een ander, 
nieuw en ver-
rassend plan 
zullen brengen. 

‘Flarden’ 150 x 75 cm

Links: detail ‘voor
mamma van Tom’
Rechts: schilderij

/quilt ‘Voor mamma
van Tom’ 50 x 60 cm,

geschilderd door
Tom (6 jaar) gequilt

door oma Hanne
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