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IJzige hoedenpracht in DrachtenIJzige hoedenpracht in Drachten
Het leek wel Prinsjesdag, zondag in het Drachtster Karmelklooster. De hoeden in het pu-
bliek wedijverden met die van de winterhoedenshow.

Ze waren van de organisa-
tie nog bang voor te veel
berenmutsen en ander
Russisch bont. De wed-

strijd om de mooiste winterhoed
van het jaar heeft namelijk het
Arctisch gebied en zijn tegenpool
Antarctica als thema.

Maar wie een modeshow vol
vormeloze hoofddeksels had ver-
wacht, had alleen maar even in
het publiek moeten kijken dat
zich zondag in het Karmelkloos-
ter in Drachten stond te verdrin-
gen.

Dit was de hemel voor hoeden-
gekken. Geen wonder: organisa-
tor was de Nederlandse Hoeden-
vereniging. Er waren kleine, ver-

fijnde verentooien, strenge bol-
hoeden, kunstig gedraaide
wokkels en stijlvolle, breedgeran-
de hoeden.

Mannen - ver in de minderheid
- staken er met hun zwarte Borsa-
lino’s en Frank Sinatrahoedjes
armzalig tegen af. Slechts één be-
baarde heer kon met een rode vil-
ten creatie, waar een pauw over-
heen was gedrapeerd, de concur-
rentie met het schone geslacht
aan.

,,Met een vrouwenhoed kun je
helemaal los gaan”, zegt ontwer-
per Alex Hospers uit Enschede
(zwart vilten hoedje), de enige
man die meedingt. ,,Voor mij is er
niks mooiers dan een vrouw het

kersje op de taart te geven.”
Een hoed is dan ook meer dan

een bescherming tegen weer en
wind. ,,Ik zie het als een hoofdver-
siering. Het geeft iets extra”, zegt
Tineke Manderink uit Makkum,
met de wit gespoten bloem van
een berenklauw in heur haar. Het
resultaat lijkt op een reusachtige
paardenbloem, of een groot
sneeuwkristal. ,,Past mooi bij het
thema, vind ik”, aldus Mande-
rink. Ontegenzeggelijk.

Dat winterkou veel creativiteit
oproept, blijkt pas echt op het
moment dat modellen de winter-
se hoeden op de catwalk tonen. Er
komt amper bont voorbij. Wel
veel wit, soms afgewisseld met

ijzig blauw of zwart.
Wat maakt een hoed mooi?

,,Hij moet strak zijn”, oordeelt
Hotsche Lunter uit Bolsward. Zij
maakt al zeven jaar hoeden en
doet dit jaar voor het eerst mee.
Van hoeden houdt ze al sinds ze
klein is. Ze draagt ze ook graag, al
zal het in de winter vaker om een
baret gaan.

Haar inzending ziet er passend
polair uit: witte krullen boven
blauwe golven moeten een glet-
sjer boven zeewater symbolise-
ren. Maar dan wel doorschijnend
sinamay, een van Lunters favorie-
te materialen: inderdaad strak en
sober.

Dat kun je niet zeggen van de

concurrentie. Er komt een hoed
met een ijsbeer voorbij, hoeden
met vlaggetjes, pinguïns of ijspe-
gels, hoeden die lijken op kruiend
ijs en een stuk wereldbol op een
Laps aandoende muts.

Kies daar maar eens tien hoe-
den uit die doorgaan voor de lan-
delijke finale in januari. In Drach-
ten zijn ze nog elk weekend tot en
met kerst te zien.

Lunters hoed zit uiteindelijk
niet tussen de tien geselecteerde
ontwerpen. ,,Niet te begrijpen”,
reageert ze monter. ,,Ik ben er zelf
erg tevreden over.” Leuk vond ze
het hoe dan ook. ,,Heerlijk om
zelf ook eens een grote hoed te
dragen.”

Niks mooiers
dan een vrouw
kersje op de
taart te geven

ROB LEEMHUIS

Uiteenlopende ontwerpen werden zondag in de kapel van het oude vrouwenklooster getoond. Rechtsonder Hotsche Lunter met op de foto ernaast haar inzending. FOTO’S LC/NIELS WESTRA


