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Naaien is hip, Ziet trendwatcher Nanon
SoeteI

S. Zij onderzocht met haar bureau

Rozenbrood in opdracht van creatieve vak‑

OPleidingen hoe de toekomst van het am‑
bacht eruitziet. zij ziet een toenemende

8

音

CHARLOT

音

VERLOUW
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Waardering voor oude werktuigen en am‑

看

bachten, OOk handwerken.

看

Kijk naar de

tentoonstelling Haute Bordure in het Fries
Museum (Zie ook de pagina

看

Chariot Veriouw
(1993) is werkt sinds
2017 bij trouw, nu

ais redacteur oniine.
Ze studeerde taai‑

s hiema) en naar

vakbeurzen. Mensen willen weten hoe een

8

en cuItuurstudies

het precies zover lS gekomen dat ik op een

hoefijzer van een paard wordt ingezet, hoe

8

aan de Universiteit

ZWOele zomeravond in augustus vorlg jaar de

een schoen vanafhet begin wordt gemaakt.

loodzware, ruim dertig jaar oude naaimachi‑

8

Waar de kunst van het naaien en breien
題

ne ‑ Made in West‑Germany staat erop ‑ Van

VrOeger Werd overgedragen van ouder op

mリn tante de trein in sleepte, Weet ik niet

kind, 1eer Je nu hoe je een vierkante halslijn

漢

meer. Wanneer ik begonnen ben met me

afwerkt via YouTube ofonline leerplatforms

音

uren en uren laven aan YouTube‑創mpJ eS

als Domestika en Skillshare.

OVer halsboorden, SPOelhuizen, bovendraad‑

tum op plakken.

trole over wat 〕e in je handen hebt, daar heb‑

音

ben mensen tijdens corona behoefte aan. En

1

Zelfkleding maken onderstreept boven‑

dien je elgen identiteit, Zegt Soeters. Naai‑
Ca範s en cursussen spelen in op watwe nu

druk bezocht werd葛en een bezoekje aan de

belangrijk vinden: ̀̀creativiteit, identiteit

foumiturenwinkel ‑ idem dito ‑ WaS ik er

en ook duurzaamheid. Tien jaar geleden had

音

Je nOg Welnlg naaica範s, tOen WaS het nog

漢

endraad, Onderdraad, nieuwe naald, Stikken
laar. Ze bleven aan elkaar hangen, dat wel,
⊥ar het zou nog even duren voor het stik一
ノel er echt netJeSuit zou zien.

Inmiddels heb ik een naaicursus gevolgd

Ook verkoopt ze tas‑
Sen gemaakt van

獲

en had al helemaal niet gedacht dat die zo

reknipt om weer aan elkaar te naaien. Bo‑

@scrapupsewist.

restjes stof.

het geeft voldoenmg.

machinewinkel ‑ ik wist niet dat die bestond

l(laar voor. Ik had een oud laken aan stukken

naaiavonturen deelt

gramaCCOunt

Zelfiets maken, geeft een ge‑
音

glng Zitten. Na een opkmpbeurt bij de naai‑

Amsterdam. Haar

1

Soeters:

VOel van autonomle, je hebt vo11edig de con‑

eeI‑Ste keer dat ik achter de naaimachine

de Universiteit van

Ze Via haar insta‑

SPannmg en biasbanden: ik kan er geen da‑

Wat ik nog wel heel precies weet, is de

Ut「echt en journaiis‑

tieken media aan

truttig.

8
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Met dat truttlge, een WOOrd dat ook bij
mij opkwam, blijkt het reuze mee te vallen.

音

In mijn klasje zat een divers gezelschap,

8

Zel烏een man, merkte de naaijufop. Dat had

岳

Ze Zelden meegemaakt. Wie wat rondkijkt
田

en heb ik het naaien aardig onder de knie.

Op YouTube en Instagram ziet de ene na de

Terwijl ik dit schrijfwordt mijn haar bij eト

andere hippe naaister, man en VrOuW, die ou‑

園
漢

kaar gehouden door een zelfgemaakte

de kleding nieuw leven inblaast ofzichzelf

SCγ肋Cnie en doe ik dagelijks boodschappen

de uitdaging heeft gegeven een voltallige

met een zelfgemaakte tas. Op de paspop
hangt het eerste 〕aSje dat wel gaat lukken, in

garderobe in elkaar te zetten.
Ik weet nu dat dit nog niet zo makkelijk

音

de kast liggen al diverse rokken en een enkel

is. Vouw een naalPatrOOn OPen en het dui置

8

Shirt. Al knippend, Stikkend en rekenend

Zelt je. Naaien is wiskunde, SChrijft wiskun‑

Vraagik me a食waarom leer ik dit pas in mリn

dige Evelyn Lamb in een blog waarin ze uit‑

28ste levensjaar?

legt hoe ze biasband maakt, VOOr mOOi 〉〉
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〉〉 afgewerkte naden en zomen.

Stofme‑

ten, de gIaden van hoeken, naadtoeslag be‑

rekenen. Maar het gaat veel dieper, Je ge‑
bruikt platte stukken stofom iets te maken
dat flatterend om iets driedimensionaals zit.

Naaisters krijgen hier nauwelijks de erken‑

nlng VOOr die ze verdienen. Misschien omdat
traditioneel vrouwelijke beroepen nou een‑

maal niet als wiskundig worden be‑
schouwd?

HUWE」l」KSCADEAU
Historisch gezien is het helemaal niet gek

dat Lamb die vraag opwerpt. Naaien is in de

afgelopen honderd jaar on10Smakelijk ver‑
bonden geweest met het huishouden, Zegt

Sjouk Hoitsma, COnSerVatOr bij het Textiel‑
Museum in Tilburg.

In het lager onderwIJS

werd naaien onderdeel van het huishoudon‑

derwijs. Meisjes leerden naaien, JOngenS
niet. De naaimachine stond in de jaren vijf
tlg in de top‑drie van populairste huwelijks‑
Cadeaus, nOg boven de wasmachine.

Ook voor de industriele revolutie gold er
VOOr kleding maken een strikte verdeling
tussen man en vrouw, Zegt Hoitsma.

Het

maken van wollen, Ofbovenkleding, WaS ge‑
bonden aan een gilde en dus voorbehouden

aan mannen. Vrouwen mochten nacht‑ en
Onderkleding maken, ZリWaren de linnen‑
naalSte rS.
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Volgens de Feministische Handwerkpar‑

tij (FHP), OPgericht door kunstenaars Em‑

導

maal niet meer.,,

○○t̀

gemaakt uit een oude mannenJaS, tWee Jur‑
ken vermaakt tot een. Dat kunnen we alle‑

l

ZOCht; een Perfect genaaid jongenskostuum,

小も

Ik heb

kleding uit de Tweede Wereldoorlog onder‑

.﹂竃

ren, Zegt COnSerVatOr Hoitsma. Er kan maar
beter geen textielschaarste ontstaan.

‑ ○○ ︒ l

herstellen zリn We Sindsdien massaal verlo‑

等

Vaardigheid om te naaien, te rePaIeren en te

胴囲

Handwerkles werd tijdens de emancIPa‑
tlegOlfvan de jaren zeventig afgeschaft. De
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Reacties (max.

meline de Mooij en Margreet Sweerts, WOrdt

WOrden jaarlijks

naaien en kleding repareren nog steeds als

WeggegOOid, kleding

150 woorden)

minderwaardig vrouwenwerk b es chouwd・
存Het is zorgdragen voor Je materiele omge‑

謹藍芸諾。〇 、、

Zijn weikom via

Vlng,,, Zegt Sweerts. ̀̀onze verhouding met

ten en collecties van grote mer‑

die omgevmg lS VerStOOrd en op zorgen ki子

ken volgen elkaar zo snel op dat

ken we neer. Een handwerkende vrouw is

SOmmige bloesJeS en rOkken na twee

klein, Stil en bezet wemlg ruimte. Ze is on‑

Jaar alweer hopeloos uit de mode zijn.

gevaarlijk. We wi11en haar weer stoer ma‑

Door zelfkleding te maken, OntStリg je die

ken.

CyClus en bepaal je zelfwat in de mode is. En
De Moo扉

Nog niet zo lang geleden wa‑

ren handwerken en textiel vervaardigen een
groot onderdeel van het dagelijks leven,
VrOuWen Waren er eeuWenlang meer mee

ヽ

坤dgeest『eacties
ヽ

werk, maar ik vraag me afhoe lang die stand‑

dehands, VOOr duurzaamheid, VOOHeParatle.

houdt. Bij het grote publiek zie je het niet,

Zich maar al te bewust van het feit dat zij de

Onderhoud is niet echt sexy

luxe hebben van het naaien hun hobby te

ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

Onder tl‑buizen voor een mager loon・

Want ook de textielwerkers worden on‑

zitten handwerken, maar OOk dooI naaikran‑

dergewaardeerd, Ver buiten ons zichtveld in

Sen te Organiseren, m SamenWerking met

fabrieken in Bangladesh en India, Waar ma‑

Atria, kennisinstituut voor vrouwenemanci‑

nagers de productielijn zo efficient mogelijk

Patie. Tijdens die bijeenkomsten gaat het on‑
der andere over de relatie tussen feminisme

maken. De lonen zijn laag, de arbeidsom‑

en handwerk.

PrOCent Van de Aziatische naaisters is vrouw,
in sommlge landen ligt dat percentage op

Standigheden vaak slecht. Gemiddeld 5 6

houdklus, als een vom van zorgen, een idee

8 o. Ze verdienen structureel minder dan

waar.feministen zich juist van los wilden

hun mannelijke collega

De ze胤しaaktrend

ヽ

maken, terWijl anderen lange dagen maken

door letterlijk in de openbare ruimte te gaan

gen in die rol? De Moo申

ヽ

Naaisters op YouTube en Instagram ver‑
1itaire missie: tegenJ詠的Sねion, VOOr tweeニ

maken. Waarom zouden zij zich weer voe‑

ヽ

niet opnleuW aan te SChaffen.

Nu is er een opleving in de interesse in hand‑

Immers: naaien werd gezien als huis‑

Piaats vermelden.

Pen. Wat je hergebruikt ofaanpast, hoefje

bezig dan met de rest van het huishouden.

handwerk uit de huiselijke sfeer halen. Soms

naam en WOOn‑

ヽ

Wat Je rePareert, hoefje niet nieuw te ko‑

binden hun hobby dan ook vaak aan een ega‑

Met de FHP willen De Mooij en Sweerts

@t『ouw.nI. G「aag

s.

Zelfmaken en repareren verandert je

relatie met je kleding. Wie ooit een zelfge‑

lijkt zich vooral onder vrouwen afte spelen,

maakt kledingstuk over zijn hoofd heeft ge‑

dus het wordt pijnlijk duidelijk dat het weer

trokken, Zal nooit meer een T‑Shirt van een

de vrouwen zijn die de duurzame, VerZOr‑

Paar eufO uit het rek van deJお的5hion￣gi￣

gende roI op zich nemen.,,

gant gnSSen・

MIL」OENEN KILO

het zelfmaken, grOeit hopelijk ook het be‑

Met de toenemende populariteit van
S TEX丁IE」

Een beetje meer waardering ‑ in geld en aan‑

wustzijn dat kleding maken een vak is en

dacht ‑ VOOr het vak en voor textiel zou niet

niet enkel een klusje voor de huisvrouw van

alleen goed zijn voor 〕eZelfen degene die de

Weleer. En het besefdat een kledingstuk

een kledingstuk in elkaar zet

niet voor een appel en een el gemaakt hoort

heeft er wat aan. Mi恥enen kilo

OOk de planeet

s textiel

te worden.くく
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