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Uele handen en uoeten maken licht werk
In het grote gebouw van de stichting JHVU te Haarlem
0HVU ontstaan uit Jong Haarlem Vooruit en de Vereni-
ging Volksuniversiteit), x'orden zeer veel cursussen ge-
geven. Op de gezellige zoldervan het gebouw geeft Inge
Evers-Jansen, tijdens het seizoen, elke week lessen in
spinnen, verven en vilten. Met dat vilten is zij al vele jaren
bezig en interesseeÍ zich ook bijzonder voor de geschie-
denis van het vilten. Zij experimenteert graag en draagt
haar enthiousiasme daarvoor ook over op de leerlingen.
Op de cursus maken zij kleine werkstukken maar de be-
hoefte groeide om "iets groots" te maken. Er werd beslo-
ten een deken te gaan vilten op oud-nomadische wijze, ui-
teraard aangepast aan de mogelijkheden ter plaatse. Het
werkstuk zou met de hele groep gemaakt worden voor
één van hen en die ene moest het ontwerp maken.
Het expedment is gelulÍ. EIke maand maken z9 met z'n al-
Ien één deken (of kleed, hoe men het ook noemen moge).
Met het trekken van een lootje wordt beslist wie er aan de
beuÍ is voor het ontwerp. Wij maakten het vilten van de
vijfde deken mee. Men had duidelijk al ervaring, alles was
prima georganiseerd, ook de koffie met koek en de soep
tussendoor.
Er worden twee achtereenvolgende dagen voor uitge-
trokken, van 's morgens I tot ongeveer 2 uur's middags.
Het ontwerp wordt thuis helemaal voorbereid en daar
wordt in de cursus, van tevoren, over gesproken. Dit keer
was Lenie van Àmstel-Holm aan de beurt voor het ont-

Deze werkwijze van de nomaden was het inspirêrende voorbeêld.

werp;ze koos vissen als onderwerp. Ze heeft proeflappen
gevilt voor de juiste kleuren en materialen en mallen ge-
maakt voor de motieven op de bovenkant. Élke deken
heeft op elke kant een verschillend patroon (ook naar
oud-nomadisch voorbeeld). De dekens ïvorden gemaakt
met behulp van gevlochten, chinese matjes. Deze worden
tegen elkaar genaaid en daarop wordt met watervaste
viltstift het ontwerp getekend.

l. De sta 0p de eeÍste ochtend. Een aantal aan elkaat geschoven,

stevige taÍels vormt een prima werkvlak (0p de grond werken is te
vermoeiend). over de taÍels is plastc geleod en daar0ver de mat met
het opgetekende ontwerp van de kant met de vissen. De ttuis voorbe-
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reide wol met zijde in de verschillende kleuren, bedoeld v00r de vis-
sen, wordt uitgedeeld aan drie mensen die de vissen gaan "leggen".

Lenie, de ontwerpster, heeft de "regie", de anderen hebben een tOe-

ziend o0g en aÍ en toe een op- 0Í aanmerking.
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2. Er w0rdt beg0nnen rnet het natspuiten van de mat 0p de paatsen

waar de vlssen moeten komen. Hiery00r w0Íden plastlc flessen qe

bruiK (van vloeibare zeep e.d.) waarin gaatjes in de dop zijn geprikt;

een wasbevochtiger is ook heel geschild en vooÍ het lijne weÍk een

plantensproeier. Met de in handzame stukken gesneden 0lijfzeep, die

zeer goed bevalt orndat de zeep 72010 vet bevat en de wOl niet te veel

ontvet (te k00p in reÍormwinkels e.d.) worden de natte plekken inge

wreven en dan w0rden de eeÍste wolvezels opqeleqd.

3. Omdat de rnotreven met hun oppervlak 0p de mat komen moet er

met het opleggen van de wolvezels 0p gelei wOrden dat de kleuren

die uiteindelijk boven m0eten k0men het eerst geleod moeten w0Íden.

EÍ wordt dus eigenlijk "0p z'f kOp gewerkt" en dat eist extra concen-

tratie. De 0gen worden het eerst qelegd, daarna de donkerbruine "ve-
gen", alles heel dun zodat het min 0f meer transparant wordt en het

effect van een aquarel ontstaal. De proellap met de vls wOrdt steeds

nauwke!rig bekeken maar t0ch wordt elke vis nei iets anders.

4. Steeds als er een deel van de vissen naar wens is neergelegd,

woÍdt dit v00rzichtig nat gespoten. Het water in de Ílessen is warm

maar de exacte temperatuur luistert niet z0 nauw.

V00r de vissen is een menging gebruiK van wol en zijde (qua volume

halÍ 0m half);de materialen die van tevoren geverÍd waren, zijn dooÍ

kaarden goed met elkaar vermengd. V00r de waterplanten zijn lange

zijdevezels (ongesponnen, gewikkeld van de c0c0n) gebruiK.

5. Als vissen en waterplanten naaÍ ieders wens zijn neerglegd wordt
het geheel nog eenmaal vO0rzichtig besproeid en dan qaat het grote

werk beginnen. Nu gaat iedereen daadwerkelijk meehelpen. De zakken

met de witte wol komen te vOorschijn en iedereen krijgt een flinke
pluk die in kleine plukjes wordt verdeeld en daarmee w0rdt het qehele

0ppervlak (tot de donkere buitenrand) bedekt. Allemaal in één richting.

Bij de eerste laag worden de vissen uitgespaard, de waterplanten niet.
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6. Zowel voor de gehele achtergÍond als v00r de donkere rand is

Nieuw-Zeelandse wol gebruild, die kant en klaaÍ gekaard gekocht is

en verder niet meer wordt gekaard. Deze wol is niet z0 heel erg lang

van vezel. De plukjes worden niet helemaai horizontaal oelegd maar
iets schuin naar beneden met de dunne kant van het plukje. Dit zal

dadelijk tot gevolg hebben dat het kleed niet zoveel in de lengte en

breedte zal krimpen maar wel een sterk verband geeÍt in de dikte.
ln tOtaal worden S lagen gelegd, steeds haaks 0p elkaar.

8. Lenie, de ontweÍpster van het kleed, legt zelÍ het middenmotieÍ. Het

komt 0p de bovenste laag en wordt later niet meeÍ aangevuld met de

witte wol. V00r dit motieÍ is de d0nkere wol vermengd met zijde, de

fijne witte lijnen zijn van puur zijde. Bij het 0pleggen van het motieÍ
mag de prachtige, luchtige wollaag niet in elkaaÍ gedrukt worden, dus
even steunen oÍ er met je knieën opzitten mag nietl
V00r de vier h0ekmotieÍjes is ook een plastic mal geknipt. V00r deze

motieven w0rdt heuelÍde mateÍiaal gebruik als voor het grote motieÍ.

20

7. Precies werken is belangrijk. De totale vezellaag mOet overal even

dik worden en daarom moet iedereen na elke laag, een plaats 0p-

schuiven omdat niet iedereen dezelÍde hand van werken heeÍl. Veel

aandacht mOet besteed worden aan de randen; de vezelplukjes die

haaks 0p de rand komen wOrden steeds met de dikke kant aan de

rand geleod. De donkere Íand wordt later gelegd omdat men anders

niet meer bij het middenmotieÍ kan komen. V00r het middenm0tieÍ is

een plastic mal geknipt die precies 0p het midden w0rdt neergelegd.

L Terwijl vier mensen de hoekm0tiefjes leggen wordt er d00r de an-
deren met de rand beqonnen.0p de mat is ook de rand met een lijn

aangegeven. Het is belanqrijk dat de rand 0veral even breed, even dik
als het middenstuk en recht wOrdt! De zijkant van het middenstuk
wordt eerst qec0ntroleerd en vooÍzichtig nat gesproeid (er mag qeen

vliesje ontstaan) en dan kOmt de donkere Íand eÍ tegen aan, 00k weer
in 5 lagen waarbij de wolplukjes na elke laag van richting wisselen;
de dikke kant van de plukies aan de buitenkant van het kleed.



10. Alhoewel je in principe een dergelijk viltkleed ook alleen zou kun-

nen maken, heett het vele v0ordelen het met meer mensen te dOen

Niet alleen omdat het vlugger gaat maar ook omdat er dingen zijn die

je beter met meerdelen kunt d0en, bijvoorbeeld het uiterst voOÍzichtig

verwijderen van de dunne, plastic mal als het gehele middenmotief

klaaí is. VooÍdat het plastic eraÍ qetild werd is het motief nog voor

een laatste keer met de plantenspuit besprenkeld. Dit werd niet met

een Íles met gaatjesdop qedaan Omdat de plantenspuit een zachteÍe

broes geett en de kans dat de fijne, zijden lijnen z0uden verschuiven

daardoor tot een minimum weÍden beperkt.

ll. Nadat iedereen met de vlakke hand gev0eld heelt aan de buiten-

rand en er OveÍwogen is 0Í hij wel oÍ niet even dik is als het midden-

stuk, is men het er over eens dat "het z0 wel goed is"

Het is een prachtig gezicht, z0'n luchtige wollaag. Eigenliik zOu je er

iets 0p moeten vinden 0m het z0 te houden, maar dat kan nu eenmaal

niet, want het heeÍt nog geen enkel verband. Het is wel een moment

om er even bij stil te blijven staan v00Í een "groepsf0t0".
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12. Nu kan het eigenlijke vilten gaan beginnen, dat wil zeggen het in

elkaaÍ drukken van de wollaag tot een samenhangend vlies. HieÍv0or

wordt eerst de gehele wollaag met nyl0n hOrregaas bedekt Het gaas

moet ruim 0ver de randen liggen en de banen moeten elkaar 00k

0verlappen. Het gaas m0et eÍ voorzichtig, in één keer g0ed,opgelegd

woÍden want verschuiven mag niet omdat dan Ook de w0laag zou

verschuiven. HieÍna wordt het oppervlak natgesp0ten l\u laat rnen

met de vlakke handen de lucht uit de wollaag duwen.

13. Het is belanqriik dat eÍ vanaÍ de kanten naaÍ het midden toe

w0rdt gewerkt. Als er vanuit het midden geweÍki zou worden, wordt

het kleed groter. De w0llaag moet vochtig zijn maal mag niet echt nat

zijn want 00k dan is er kans dat het kleed gÍoter woldt
omdat de w0llaag alleen maaÍ naar beneden geduwd wordt 0ntstaan

er kreukels rnaar dat kcml later weer g0ed. Als de meeste lucht eruit

gedrukt is w0rdt he1 horÍegaas vOOrzichtig met zeep ingewreven en

met de vlakke handen wordt zachtjes Over het h0rreoaas gewreven

14. Langzamerhand kan er wat harder gewreven worden. Als er wol-

vezels d00r het qaas heen k0men, dan wordt er te hald geduwd. Het

is een kwestie van aanv0elen, dit geldt ook voor de hoeveelheid wateí

die gesproeid moet worden.

0p een gegeven moment voel je dat de laag verband krijgt en stevig

wordt. Het is belangrijk dat het kleed Overal gelijk woÍdt, daarom

wordt ook tijdens dit proces steeds van plaats verwisseld en krijgt ie-

deÍeen steeds een ander deel onder handen.

15. ledereen die wel eens oevilt heett zal weten dat de randen veel

aandacht vragen. Als je niet oplet gaan ze lubberen. Dat is 00k het

geval bij een dergelijk gr00t kleed. Na enige tijd wordt het gaas even

omgeslagen 0m naar de randen te kijken. Ziet het er naar uit dat ze te

ruim worden, dan wordt er nog extra (alleen in de Íichting van de

rand) gewreven. Zodra het vlies gevormd is kan het hollegaas eraÍ.

Dan gaat men door met zachtjes wriiven in een ronddraaiende bewe-

0ing met de vlakke handen; eÍ mag nog niet hard gewreven w0rden



16. Als het vilten goed gedaan is, dat wil zeggen dat er een goed sa-

menhangend vlies is ontstaan, kan met het v0llen begonnen worden.

Het kleed wordt opger0ld en het vocht wordt eruit gedÍuK. D00r de

druk in opgerolde toestand krimpt het kleed. Het kleed moet aÍwisse-

lend in de lengte en de breedte opger0ld worden. Er moet goed 0p-

qelet worden dat het geheel recht blijtt. Steeds wordt gecontrOleerd

hoeveel het kleed krimpt, dit is qoed te zien door de opgetekende lijn

0p de mat (de mat moet nauurlijk wel recht blijven liggen).

17. Tussen het oprollen d00r wordt het geheel steeds weer met heet

water besprenkeld en met zeep ingewÍeven. 0p een gegeven moment

is de druk die op de viltlaag wordt uitge0efend het belangrijkste. Daar-

om wordt het kleed op de orond gelegd en wordt er met z'n allen

overheengelopen, met blote vOeten.

18. De ervaring is dat men met bl0te v0eten net z0 goed de verande-

ring in de viltlaag kan aanvoelen als met de handen.



19. Bij het vollen, dus het krimpen van de wollaag, is het heel be-

langrijk dat het kleed recht blijft. De laaq is namelijk min 0Í meer

plastisch en kan zowel in- als uitelkaar geduwd w0rden ol in z'n
geheel scheeÍ w0Íden en dat is uiteraard niet de bedoeling.

Als d00r het lOpen de laag compact is gew0rden wordt nog een laal
ste volproces toegepast. Het kleed wordt in de mat gerold. Dit mOet

absoluut recht gedaan worden, stevig en gelijkmatig. Het beste gaat

het met drie mensen tegelijk, die goed 0p elkaar letten.

20. Het kleed wordt aÍwisselend met de ene en de andere kant boven

in de mat gerold. Door het in de breedte 0p te r0llen, er dan overheen

te l0pen en dan weer uit te rollen, krimpt het in de breedte, als het in

de lengte ingerold wordt, in de lengte.

Er w0rdt steeds bekeken h0eveel het kleed al gekrompen is. D0ordat

de groep hieÍvooÍ al 4 kleden 0p dezelÍde manieÍ gemaakt heeÍl, weet

men h0eveel krimp er verwacht kan worden 0m een g0ed eindresul-

taat te krijgen.

21. De eerste dag bestond de groep uit 11 mensen, de tweede dag

zijn het er wat minder. De werkzaamheden 0p de tweede dag (vanaÍ

Íoto 11, het horregaas liqt er dan nog over maar het vlies is al min 0Í

meer gevormd.) kunnen gemakkelijk met mindeÍ gedaan w0rden.

Hier zien we hoe, telkens als het kleed in de mat is gerold, eÍ "met

dwaÍse voeten" overheen gelopen w0Ídt. Geen plekje mag overgesla-
gen dus het lopen is meer zijwaarts stappen. Als men aan het eind
gekomen s sluit men weer aan bil het rijtje voor de v0lgende keer.
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22. Telkens wordt het kleed, v00r het opÍollen, natuurlijk weer met het

hete water besproeid. Door de druk, het waÍme vocht en de zeep gaat

de w0llaag een sterke, dikke viltlaag vormen. Bij het lOpen over de

rietmat wordt het sop er steeds uitoedruK. Het is belanqÍijk dat dit
vanuit het midden naaÍ de kanten àÍ vanaÍ de ene naar de andere

kant gebeurt, het sop kan alleen dan gOed weglopen.

Een laatste wandeling over de rietmat en dan is het kleed klaar 0m

thuis uitgespoeld en gedr0ogd te worden. Het groepswerk is klaar.



Degene die het ontwerp gemaakt heeft en de gelukkige
eigenaar van het groepswerk wordt, moet de laatste han-
delingen zelf doen. Die bestaan uit het zo goed mogelijk
uitspoelen van de zeep en het drogen.
De vier kleden die vèèr dit kleed gemaakt zijn, werden al-
lemaal uitgespoeld in de douchecel (met de douche),
maar omdat zo'n kleed zo groot is en de ruimte niet, moe-
sten ze opgevouwen worden. Nadat ze goed besproeid
waren, werd er nog een poosje flink op getrappeld waar-
door nog heel wat zeepresten vrijkwamen. Daarna werd
het kleed over een stok en/of keukentrap te drogen ge-
hangen.
Tijdens het uitspoelen en trappelen kromp het kleed nog
aardig, hiermee werd rekening gehouden.
Dit kleed van Lenie van Ámstel is "anders" gekrompen.
De maat van de tekening (op de mat) was 220 x 160 cm. Het
uiteindelijke kleed is 200 x 155 geworden. De ervaring
met de voorgaande kleden was dat ze zowel in de breedte
als in de lengte zo'n l0 cm krompen.
Dit verschil in krimpverhouding is zo goed als zeker ont-
staan door het feit dat Lenie het kleed in een groot bad
heeft gespoeld. De breedte van het kleed paste inhet bad
en ze hoefde het dus niet in de breedte dubbel te vouwen.
Het gevolg was: een kleinere krimp in de breedte en een
grotere kÍimp in de lengte.

Nadat een kleed helemaal klaar is, 'rvorden de ervaringen
in de groep, tijdens eenles, uitvoerig besproken enieder-
een maalÍ aantekeningen. Na elk kleed is er wel iets dat
"voor verbetering vatbaar is". Telkens leren ze weer wat
maar telkens blijven er ook weer verrassingen omdat bij-
voorbeeld de wol steeds net iets anders is ofhet ontwerp
een iets andere werkwijze vraagt. Bijvoorbeeld bij dit
kleed is de donkere rand later gelegd, bij de andere kle-
den deed men dit tegelijk met het middenstuk;in dit geval
kon dat niet omdat men anders niet meer bij het midden
kon komen om het kruismotief te leggen. Nu het kleed
klaar is, is gebleken dat daar geen problemen door zijn
ontstaan, het had ook anders gekund!

Wij vonden dat we deze fotoreportage moesten afsluiten
met een foto van het uiteindelijke werkstuk, op de plek
waamoor het gemaald is. Daarom gingenv/e naarhet huis
van Lenie en maakten bijgaande foto. De kant met de vis-
sen heeft ze als "vooÍkant" gekozen.
We sprakennog evenmet haar enlnge Evers, o.a. overhet
verschil in krimp. Ze zijn van plan om het kleed nog een
keer onderhandente nemen om te kiiken ofze het nogiets
meer in de breedte kunnen laten krimpen. Door dit sooí
experimenten leren ze voor volgende keren en gaan ze
steeds beter aanvoelen wat wel en wat niet kan.
Tijdens dit laatste bezoek vroegen we T,enie ook nog wat
zij het moeilijkst heeft gevonden. Dat was de keuze van
het ontwerp. De twee kanten moesten verschillend zijn
maar ze wilde ze toch bij elkaar laten passen. Àan één
kant wilde ze de vissen met waterplanten. Het idee voor
de tweede kant kreeg zij pas bij een bezoek aan de ten-
toonstelling van de Koptische weefsels in Den Haag (zie
ook Handwerken Zonder Grenzen 5/82). Daar ontdekte ze
het Koptische kruis met het lchthus-symbool- De vorm
sprak haar erg aan en de relatie met de eerste kant was er

ook. Ichthus is het Griekse woord voor vis, het werd als
schuilsymbool gebruikt in de tijd dat de christenen veÍ-
volgd werden. De letters van het woord staan voor:Jests
Christós TheÉ Yiós Sotér, hetgeen betekent: Jezus Chds-
tus, Gods zoon, Heiland. In plaats van het lettersymbool
ïuerd ook wel een vis afgebeeld.

Dit Koptische weeísel was het uitgangspunt voor de tweede kant.

Na het lezen en bekijken van deze repodage heeft u wel-
licht zelf ook zin om een dergelijk groot werkstuk te gaan
vilten. In principe kan men ook alleen zoiets doen maar
simpel is dat niet. Sneller, makkelijker en leuker is het om
het met een aantal mensen samente doen, het is ookinspi-
rerender.
Heeft u vragen over het een of ander, dan willen de men-
sen van de groep van Inge Evers u graag hun ewaringen
doorgeven. U kunt het adres bij onze redactie opvragen.

Hêndette Beukets


