Passie voor hoeden maken
Susan Dekker presenteert een groot deel van haar werk
RIJSWIJK •Eenselectie
van de creaties van de
Rijswijkse hoedenmaker
Susan Dekker siert op dit
moment de hal van de
Rijswijkse bibliotheek.
'Het gaat om de kunst
van het weglaten.'
FARBOD MOGHADDAM

Trots loopt de hoeden m aakster J
naar één van de vitrines in de bi- j
bliotheek aan het Generaal Ei- f
senhowerplein. Uit de vele l
hoofddeksels wijst ze een knal-1
rode dophoed aan:
riete creatie. De kleine dop (tus-1
sen hoed en haardecoratie in)|
hoort gekanteld aan de voor- __
kant van het hoofd te w
den gedragen. Wat niet- ,
een in het oog springt A
zijn de vele roodge- f
verfde, gekrulde buis- \
jes op de hoed. De associatie met noodles i(
snel gemaakt. Enkele veertjes op de hoed vergezeld van een
paar lange, glimmende haartjes dienen ter versiering. Saillant detail:
de haren zijn afkomstig van een
paard. In eerste instantie lijken de
versieringen op een samenraapsel

«

Een grote, stoere hoed
met felle kleuren zou
prinses Maxima
fantastisch staan.

van willekeurige dingen, maar bij
uitgebalanceerd geheel. „Het is het
klassieke ontwerp en de subtiele,
maar aparte versieringen wat mij zo
aanspreekt in deze hoed."
Dekker (42) heeft duidelijk een
passie voor haar vak. Op 18-jarige
leeftijd begon ze aan de modeacademie in Rotterdam. Hoeden droeg
de Rijswijkse altijd al, maar toen zij
ze zelf mocht creëren, werd haar

voorliefde voorgoed aangewakkerd.
„Mijn hoeden zijn bedoeld voor allerlei gelegenheden, maar ik vind
het ontzettend belangrijk dat ze ook
fijn zitten." De grootsheid van haar
hoeden zit in de relatief kleine formaten, subtiliteit, details en comfort. „Het gaat om de kunst van het
weglaten."
Momenteel maakt ze op maat ge-

kunnen ophalen. „Als ik voor mezelf een hoed maak, heb ik nooit
van tevoren een ontwerp in mijn
hoofd," vertelt ze. „Ik pak wat materialen die ik op dat moment mooi
vind. Van daaruit ga ik geheel geïmproviseerd te werk. Ik laat me mee-

Dekker ziet het niet zitten om
ooit een hoed voor koningin Beatrix
te maken. „Dat is niet arrogant bernerknaarn 'Esdee'. „Een klant komt doeld," zegt de Rijswijkse snel. „Het
_ is meer dat ik er niet van houd
eerst bij mij over de vloer. Dan
de soort hoeden te
gaan we het hebben over de _
gelegenheid waar de
laken die zij draagt."
hoed voor bedoeld
Liever zou ze voor
prinses Maxima
is," legt ze uit. „Ver- s
zogeheten
volgens ga ik ond
meer de vorm va
dophoed willen
ontwerpen.
haar
gezicht,
„Een
grote,
stoere
hoed
met felle kleuren zou haar
vast
fantastisch staan."
«positie in
'de
bibliotheek
duurt tot en met 19
hoed du: kl;tnlcn r
maart. Meer informatie
is
te
vinden
op
twee
www.esdee.nl.

