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Het kleurrijke werk 
van Margreet 
Scholten-van Berkel

Borduren op  Borduren op  
papierpapier
Ze maakt liturgisch textiel in opdracht, gaat voor haar ruimtelijke werk 
met compressor en beitel aan de slag, tekent bijna dagelijks, wordt 
sinds kort gefascineerd door de techniek van het glasfusen én ze bor-
duurt op handgeschept papier dat ze zelf van kleur voorziet. Margreet 
Scholten-van Berkel (1954) is een bezige bij. ‘Ik pak zo’n beetje alles aan 
wat op mijn pad komt, maar misschien zorg ik er ook wel voor dát het 
op mijn pad komt.’

‘Ik dacht altijd: als ik 
oud ben, ga ik met 
de hand borduren’  
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Beeld: 
Margreet Scholten-van 
Berkel, 2019, 20 x 20 cm, 
handgeschept papier, 
reactief verf,  
borduurwerk.

Zowel van haar moeder als op de leraren-
opleiding leerde ze borduren, wat ze in 
eerste instantie vooral achter de naai- 
machine deed. Pas toen ze voor een tijdje 
naar Nepal verhuisde, om Fine Art aan de 
universiteit van Kathmandu te studeren, 
begon ze ook met de hand te borduren. 
‘Toen ik naar Nepal verhuisde, nam ik een 
naaimachine mee. Ik dacht altijd: als ik 
oud ben, ga ik met de hand borduren, dan 
heb ik daar de rust voor.’ Nepal inspi-
reerde Margreet tot het maken van deze 
ommezwaai. ‘Dus nu denk ik: kennelijk 
ben ik oud. Het is veel rustiger werken. 
Veel meer meditatief, je zit gewoon te 
prikken.’

Koffer vol papier
Een brief van het Nepalese consulaat met 
daarin haar verklaring voor goed gedrag 
bleek bepalend voor Margreets carrière. 
Hoewel ze ook in Nepal met textiel wilde 
gaan werken, waren er geen goede stof-
fen voorhanden. De brief, die in een enve-
lop van handgeschept Nepali papier zat 
en verstevigd was met een gaasachtige 
stof, inspireerde haar. Al snel ontdekte ze 

dat dit papier makkelijk met poederverf 
gekleurd kan worden. ‘Papier heeft onder 
de naaimachine als voordeel dat het veel 
stijver is. Anders moet je je stof strak 
houden of het in een ring zetten, daar 
houd ik niet van.’ Het papier neemt ze 
overigens zelf mee vanuit Nepal: ‘Over 

anderhalve week ga ik er weer naartoe en 
dan gaat er gewoon een extra koffer mee.’

Experimenteerdrift
Margreet wordt gedreven door haar 
nieuwsgierigheid en fascinatie voor 
nieuwe uitdagingen. Zo experimenteert 

Boven links:  
Margreet Scholten-van 
Berkel, Landscape 10, 
2018, 25 x 25 cm, 
handgeschept papier, 
reactief verf, 
borduurwerk.

Boven midden: 
Margreet Scholten-van 
Berkel, 2019,  29 x 29 cm, 
handgeschept papier, 
reactief verf, 
borduurwerk.

Boven rechts:  
Margreet Scholten-van 
Berkel, 2018, 20 x 20 cm
handgeschept papier, 
reactief verf, 
borduurwerk.

Onder links:  
Margreet Scholten-van 
Berkel, 2019, 29 x 29 cm. 
handgeschept papier, 
reactief verf, 
borduurwerk.

ze met het kleuren van het papier. Vaak 
dompelt ze de vellen in een indigobad, 
maar ook roest of ijsklontjes voorzien van 
verfpoeder zet ze weleens in. Ook een 
textieltechniek als afbinden probeert ze 
uit. ‘Ik loop dan rond in mijn huis en kijk 
wat ik kan gebruiken. Dan zie ik iets in de 
keuken en denk ik: dat kan ik morgen 
gaan doen.’ Door het papier niet te 
beschilderen maar het de verf te laten 
opzuigen, behoudt ze de huid van het 
materiaal. Soms voegt ze textiel toe, om 
een andere structuur of glans in het werk 
aan te brengen.  

Steken
De onverwachte effecten die als gevolg 
van het kleurproces ontstaan, zijn voor 
Margreet een bron van inspiratie. Op 
basis van haar eigen intuïtie en gevoed 
door de heldere kleuren uit haar kindertijd 
op het platteland maakt ze bijzondere 
kleurencombinaties. Hiervoor scheurt en 
schuift ze net zo lang stukjes gekleurd 
papier over elkaar, totdat ze een juiste 
compositie en balans vindt. Hierbij hoort 
ook het bepalen van een borduursteek. ‘Ik 

gebruik in één werk zelden twee verschil-
lende borduursteken. Dat vind ik te rom-
melig, je moet keuzes maken.’ Meestal 
gebruikt ze een rijgsteek, maar ook stik-
steken, knoopsteken of de zelfbenoemde 
“lusjessteek” komen voor. Met het bordu-
ren brengt ze (kleur- en structuur) accen-
ten aan, zonder de huid van het papier te 
verhullen. ‘Vaak worden het toch wel 
landschappelijke dingen’, zegt ze. ‘Ik heb 
ze op een gegeven moment mindscapes 
genoemd.’ 

Bek vol spelden
Dat borduren soms gepaard gaat met 
hindernissen, blijkt als Margreet over haar 
kat Blue vertelt. ‘Meestal gaat hij met me 
mee en gaat hij op mijn werk liggen, naar 
de naald van de naaimachine slaan of hapt 
hij zijn bek vol met spelden van het spel-
denkussen – en dan kan ik ze er weer uit 
plukken.’ Ze lijken elkaar in ieder geval te 
vinden in hun open houding en nieuwsgie-
righeid naar de wereld. 

scholtenvanberkel.nl


