EEN HOED
VOOR IEDEREEN

Geen
‘hoedenhoofd’
hebben is volgens
Berry een
fabeltje! Er is
een hoed voor
ieder hoofd en
voor iedere man
of vrouw. Met
deskundig advies
lukt het altijd!

Flap- of dophoed
Berry Rutjes is hoedenmaakster. Ze heeft een werkplaats en atelier in
Gouda en een hoedensalon in Den Haag. Ze heeft zich gespecialiseerd
in de klassieke, ambachtelijke technieken van het hoeden maken. Je
kunt bij haar terecht voor een stoere fedora, een Victoriaanse rijhoed,
een dophoedje, een facinator of een zwierige flaphoed. Maar nog
belangrijker dan hoe een model heet, is hoe de hoed staat en past!
Berry’s salon in Gouda is daarom op afspraak open. En dan mag je
elke hoed komen passen. Op de foto hiernaast draagt Berry haar
lievelingshoed. Uiteraard zelf ontworpen en gemaakt.
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Berry aan het
werk in haar
atelier. Van elke
hoed maakt
ze een uniek
kunstwerk!

Facinator
Bij het dragen van een hoed denk je al gauw aan een bruiloft, doopfeest,
concours hippique of een begrafenis. Maar hoeden zijn niet alleen voor
‘rouwen en trouwen’. Dus maakt Berry ook vrolijke regenhoedjes of heel
draagbare facinators. Dat zijn vrolijke of juist ingetogen versieringen die
je in je haar vastzet met een klip, diadeem of speld.
Berry maakt hoeden voor vele beroemdheden, maar de kroon op haar
werk was de hoed die ze voor koningin Máxima mocht maken voor
Koninginnedag 2008. De foto van de koningin met
de mooie lila hoed (zie pagina hiernaast) staat
natuurlijk in de winkel, op een vintage kastje
waarin ze haar linten bewaart.
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Hoedencultuur
Het atelier is gevestigd is een prachtig oud pand in Gouda. Het huis
was van haar moeder en Berry woonde er al eerder, voordat ze voor
haar studie en carrière naar Den Haag vertrok. Na het overlijden
van haar moeder, besloot Berry in 2009 weer te verhuizen naar het
vertrouwde huis in Gouda. Op de benedenverdieping richtte ze de
winkel in en de voormalige wasruimte werd haar atelier. Omdat
Nederland niet echt een hoedencultuur heeft, begon ze met het
geven van cursussen, waarbij je bijvoorbeeld je eigen hoed kunt
maken. Berry geeft haar kennis graag door.

Dit is een heel
bijzonder antiek
naaimachientje.
Speciaal voor
het maken
van klassieke
strohoeden.

Berry heeft
gevoel voor kunst
en gekke dingen.
Zo zie je tussen
alle hoeden door
ineens een serie
kopjes aan lintjes
hangen. Ik hou
daar wel van.
Creativiteit is
vooral doen en
durven. En daar
ontbreekt het bij
Berry echt niet
aan.

Passie
In het hele huis vind je haar liefde voor het eeuwenoude ambacht van
hoedenmaker terug. Ook haar verzameling antieke hoedenspelden komt
voort uit die passie. In de woonkamer van Berry staat een grote kast met
daarin houten mallen voor de fabricage van alle soorten hoofddeksels.
Bovenop de kast oude koffers en hoedendozen. De muur heeft ze in fris
turquoise geschilderd, haar lievelingskleur.
Naast haar werk organiseert Berry verschillende activiteiten, met
allemaal als doel de hoed wat meer ‘voor iedereen’ te maken. Zoals een
heerlijke High Tea, waarbij je met een stel vriendinnen naar hartenlust
hoeden kunt passen. Of samen corsages maken, ook leuk. En waar
is Berry tijdens Prinsjesdag? Natuurlijk, voor de televisie, heerlijk
hoedjes kijken!
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Heel veel dank aan onze vrienden van
Features & More, Wilma Custers en
Renee Frinking
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