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{ Fijn spul }

De favoriete hebbedingen van hoedenontwerpster Berry Rutjes (52),
die vanwege Prinsjesdag de drukste periode van het jaar beleeft. 

Haar salon bevindt zich op het Noordeinde in Den Haag.

VLOEIBARE 
DRIEHOEK ZEEP

,,Een opgeruimd huis zorgt voor een
opgeruimd karakter. Ik ben een

poetser en vind het heerlijk om met
een mop door het huis te gaan.
Omdat ik woon in een rijksmonu-
ment uit 1850, moet ik oppassen
met schoonmaakmiddelen. Drie-
hoek is op basis van natuurlijke 
ingrediënten die het marmer niet
aantasten en het ruikt lekker fris.’’

OBSESSION VAN 
CALVIN KLEIN

,,Deze eau de parfum is al 25
jaar mijn favoriet. Ik kreeg hem
van een Amerikaanse studente
die bij ons woonde tijdens een
uitwisselingsproject. Ik gebruik
wel eens iets anders, maar deze
geur past bij mij. En als iets bij je
past, dan is het goed. Het leven
is al druk genoeg om steeds

maar iets anders uit te 
proberen.’’

FOURNITUREN VAN 
VV ROULEAUX 

,,Ik laat me graag online inspire-
ren en word wild van de website
van deze fourniturenzaak. Al die
kleuren, bandjes, lintjes en kant-
jes! Hun aanbod nodigt uit om
een jas, hoed of decor op te 

leuken. Alles oogt authentiek en
ambachtelijk, al wordt het 

wellicht ergens in India in elkaar
gefabriekt.’’

ONDERBORDEN UIT 
DE MUSEUMSHOP

,,Tijdens mijn workshops, de Mad
Hatter Tea Parties, serveer ik hier
taartjes op. Of ik leg er klosjes

garen en bandjes op in mijn atelier.
Ik vind ze waanzinnig, deze replica’s
van borden uit koninklijke serviezen
die je voor een paar euro koopt in
de shop van Paleis ’t Loo of het

Rijksmuseum. Ze zien er luxueus uit
en zijn niet kapot te krijgen.’’

NOTEBOOK IN 
A6-FORMAAT

,,Dit boekje komt uit de winkel van
Kew Gardens. De botanische af-
beelding vind ik mooi. Maar ik heb
tientallen notebooks in zakformaat,
ook gewone zwarte van Moleskin. Ik
maak schetsjes voor ontwerpen en
plak er allerlei dingen in die ik inspi-
rerend vind: van een snoeppapiertje
tot een schelp of bloem. Zodoende

zijn ze erg dik.’’


