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Een Hondenhoed

Wandelend met onze Lagotto Noura in
het Rijswijkse Elsenburgerbos, een
mooi stadspark waar vele hondenlieÍ-
hebbers elkaar dagelijks trefÍen, had ik
haar al vaak gespot. Maar wie was toch
die vrouw met die Spaanse waterhond
die altijd mooie en spannende hoeden
draagt? Gelukkig was middels de
honden het contact snel gelegd en is
er een gezellige vriendschap ontstaan.
Graag stel ik haar ook aan jullie voor:

Susan Dekker is een professioneel
hoedenmaakster uit Rijswijk (ZH) die
haar hoeden onder het label Esdee
verkoopt. Susan heeÍt een 4-jarige
opleiding tot hoedenmaakster gevolgd
en afgerond. Zij maakt prachtige hoe-
den, zowel voor sportief, dagelijks
gebruik als gelegenheidshoeden voor
bijvoorbeeld bruiloften en Prinsjesdag.

Eén van de methodes die zij gebruikt
om hoeden te maken is vilten. Onge-
sponnen wol wordt in een model ge-
legd, vervolgens wordt de wol met
water en groene zeep vervilt en ten-
slotte in model getrokken en aÍge-
maakt, al dan niet met extra versierse-
len. Klinkt simpel, maar er komt een
hoop techniek bij kijken!

Susan houdt ervan om haar grenzen
te verleggen en te experimenteren met
nieuwe materialen en modellen. Toen
Pedro, haar 2jaar oude Spaanse wa-

terhond, geschoren werd en ze die
prachtige vacht zo verloren op de
grond zag liggen, ging het direct krie-
belen: zou je dáár nou niet mee kunnen
vilten?

Met de lange lokken van Pedro ging ze
aan de slag. Het resultaat was een
geweldig leuke hoed naar evenbeeld
van Pedro: zwaft met een wit befje
werd. ledereen in het bos sprak erover:
heb je Susan al gezien met haar hon-
denhoed? ls-ie niet leuk?? Via de
website van Esdee kun je een filmpje
zien dat dit voorjaar op RTV West is
uitgezonden. Hierin zie je hoe Pedro
wordt geschoren en Susan vervolgens
een hoed van de vacht vilt (www.
esdee.nl, button Media).

Enthousiast geworden over het resul-
taat van de "Pedro-hoed" vroeg Susan
bij de trimster restjes van verschillende
hondenvachten op en maakte diverse
proeflapjes: de haren van een Poedel,
ruwharig Teckel, Cairn Terriér, Coton
de Tuléar, Boomer, Fox Terriér, Drent-
se Patrijs, Shih Tzu, Engelse Cocker
en Malthezer gingen allemaal door
haar vingers. Niet elke vacht geeft vil-
t-technisch gezien een goed resultaat.
Lange krulvachten zijn het meest ge-

schikt en leveren een mooie stevige vilt
op. Bij kortharige vachten schuiven de
haren meer en vallen de haren makke-
lijker uit. Maar ook dan is er nog steeds

iets leuks van te maken. Voor een
vriendin maakte Susan een hoed van
de vacht van diens Fox Terriër. Omdat
de korte gladde haren snel uitvallen is
de hoed niet draagbaar, maar vormt
wel een prachtig kunstobject. De
vriendin is dolblij met dit mooie aan-
denken aan haar Fox

Toen onze Noura weer eens naar de
kapper ging, wilde Susan graag ook
haar vacht hebben. De vacht van een
Spaanse en een ltaliaanse waterhond
hebben welwat van elkaar, dus zou dit
hetzelÍde resultaat opleveren? En ik
zag mezelf wel lopen met zo'n hoed!
Eerder deze winter had ik immers naar
grote tevredenheid al een fijne winter-
hoed laten maken bij haar, dus ik wist
dat het mooiging worden. De kinderen
vonden het zo mogelijk nog spannen-
der dan ik. Elke dag na school weer de
vraag: En??? ls de Noura-Hoed al
klaar?? En op een dag stond ik langs
het schoolplein mèt hoed. Het resul-
taat? Een elegante, heerlijk zittende,
draagbare, unieke hoed, gemaakt van
de vacht van mijn eigen lieve Lagottol

lnmiddels vraagt men zich ook van mij
aÍ: wie is toch die vrouw met die ltali-
aanse waterhond die die spannende
hoed draagt? lk verwijs ze allemaal
door naar Susan...

Mathilde van der WerÍf


