FASCINATIE
VOOR JEANS

DE OMMEGANG

HENRIËT BOVENKERK IS TEXTIELKUNSTENAAR EN GEFASCINEERD DOOR JEANS. GEDRAGEN
SPIJKERBROEKEN WEL TE VERSTAAN. “IK HOU VAN DE STOERE UITSTRALING EN DE STEVIGE STOF. HET IS
TEXTIEL MET EEN VERHAAL.”

De fascinatie voor jeans is volgens haar
langzaam gegroeid. “Als tiener droeg ik
spijkerbroeken om mij te verzetten tegen
de gevestigde orde, later omdat het lekker
en comfortabel draagt en nu is het een
basiskledingstuk geworden. Ik woon in
Rotterdam, een wereldstad. Een ritje in de
metro is een feest voor mij. Zoveel verschillende mensen, zoveel verschillende jeans
en verhalen met slijtplekken, al dan niet
vies, gestreken of afgezakt.”
Veelzijdigheid

“Wie heeft er niet een spijkerbroek in
de kast?”, vervolgt ze. “Ik bewaarde de
spijkerbroeken om er ooit ‘iets’ mee te
doen. Voorzichtig peuterde ik de broeken
uit elkaar en ontdekte de veelzijdigheid
van de verschillende broeken. Elke broek
is anders van kleur, structuur en model.
De verschillende kleuren, stiksels, zakken,
zijnaden… Al die onderdelen met en
door elkaar matchen prachtig. Versnijden
en daarna de verschillende onderdelen
anders naast en in- elkaar zetten. Denk je
eens in: wat er gebeurt als je verschillende
zakingangen of delen daarvan, ondersteboven of omgedraaid aan elkaar zet?
Spannend….”
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Slijtplekken

Duurzaam

Henriët ging er tassen van maken onder het
motto ‘lekker praktisch’. Het ontwerp van de
tassen werd bepaald door wat de broeken
haar vertelde. “De bilnaad, een zakingang
of broekzoom, kunnen de inspiratiebron
zijn. Gedragen jeans leeft, is nooit hetzelfde, trekt en strekt, heeft slijtplekken, is uitgelubberd en stinkt soms een beetje. Het is
het verhaal die de broek me vertelt, de vragen die het oproept: ‘Wie droeg die broek?’
‘Waarom is hij afgedankt?’ ‘Waar komt die
slijtplek vandaan?’ ‘ Wie maakte die broek?’
Het productieproces van een spijkerbroek
is bijvoorbeeld zeer milieuvervuilend en
arbeidsintensief. Broeken uit elkaar halen
werkt voor mij als meditatie. Urenlang zit ik
te peuteren om de stiksels (soms op dezelfde plek) weer te stikken. Mijn textielcollega’s gniffelen nog graag over mijn gepeuter
tijdens een lange treinreis naar Berlijn.
Soms is het ook aanstekelijk en zitten we
gezellig bij elkaar met een afgedankte broek
en tornmesjes in de hand.”
De broeken die Henriët gebruikt krijgt ze. “Ik
denk omdat men het een fijn idee vindt dat
er iets met die ene broek gebeurd. Stapels
broeken…. En stapels inspiratie, nog meer
kleuren, nog meer texturen.”

Het maken van een tas is een ander verhaal. Een rits of een voering inzetten zodat
het mooi, duurzaam en functioneel is, is
een kunst op zich. En wat kan de naaimachine aan? Welke naalden gebruik ik,
welke garens zijn geschikt? Door schade
en schande werd ik wijzer en handiger. Ik
voerde de tassen met Vliscostoffen die
ik kocht per kilo bij de Vliscofabriek. Dit
waren afgekeurde stoffen. Het paste prima
bij mijn ontwerpen en het idee dat ook hier
de stof niet wordt weggegooid, maar wordt
hergebruikt spreek me aan.
Meer dan honderd verschillende unieke
tassen maakte Henriët, die ze vervolgens
weer verkoopt. Van de opbrengst schenk
ik vijftig procent aan Oxfam Novib, voor het
project ‘Meisjes naar school’. Ik ben ervan
overtuigd dat door meisjes scholing te geven de wereld beter wordt. Zij zijn immers
de moeders van de jongens en meisjes
van morgen.”
Tweedimensionaal werk

De drive om tassen te maken verdwijnt
langzamerhand, maar de fascinatie voor
jeans blijft. “Geïnspireerd door het werk
van Jan Arendt (textiel Biënnale Rijswijk

“Een ritje in de metro is een
feest voor mij. Zoveel verschillende mensen, zoveel
verschillende jeans”, aldus
Henriët Bovenkerk.

De opstelling van
Henriët’s expositie in
Eppenhuizen.

De Ommegang is een werk dat bestaat uit negen panelen van 100x 100 centimeter. “Een werk waarin ik door
herhaling en selectie en het combineren van al die
verschillende onderdelen van de jeans een compositie
maak die boeit en een verhaal vertelt”, aldus Henriët.
Elk paneel heeft zijn eigenheid en samen nodigen ze
de kijker uit tot kijken, ervaren, reflecteren. Op de
achterkanten vertelt Henriët haar levensverhaal aan
de hand van verschillende gezeefdrukte symbolen. Dit
werk, en andere werken, heeft zij geëxposeerd tijdens
het Quiltfestival 2018 in Noord Groningen in de kerk
van Eppenhuizen. Zo ook in Gilze bij de Expositie van
Texperanto: ‘Lijnen van betekenis’.

‘Wie heeft er niet een broek
in de kast liggen om er ooit
iets mee te doen?’

De opstelling van de expositie
waar Henriët ‘De Ommegang’

De Picknick
De Picknick is een vrolijk
tafereel van het gezin van
Henriët’s zoon in de Efteling.
Op een grof geweven linnen lap
heeft Henriët gezeefdrukt en het
tafereel in jeans uitgewerkt.
Borduurwerk maakt het geheel
tot een levendig schouwspel.

G‘ edragen jeans leeft en
is nooit hetzelfde’
zwevend object opgebouwd uit
278 verschillende pyramides,
boven de ingang van de kerk in
Eppenhuizen, was een inspiratiebron voor reflectie en overpeinzingen. Op de foto een detail.
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2015) maak ik nu tweedimensionaal werk.
Ik herken in zijn werk de kleur en structuurnuance zoals ik die aan het ontdekken was.
Ik wil een verhaal vertellen en ervaringen
delen. De ervaringen die ik opdeed met
het maken van tassen zijn noodzakelijk
geweest om te werken zoals ik dat nu doe.
Zo ontstonden de werken: de Picknick,
Mijmeringen en de Ommegang.”

Eppenhuizen, was een inspiratiebron voor
reflectie en overpeinzingen.
Ik blijf me ontwikkelen als kunstenaar. Zo
ben ik lid van de textielgroep Texperanto.
Een groep kunstenaars die elkaar inspireert
en stimuleert om nieuwe wegen in te slaan.
Naast het werken met jeans maak ik ook
borduurwerken en art quilts. Niet allemaal
met jeans. Ik gebruik ook andere materialen. Maar die fascinatie voor jeans blijft.”

Exposities

Ook het werk ‘Mijmeringen’, een
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exposeerde.

Met haar exposities kwam een droom uit.
“Wat ik hoopte gebeurde: mensen reageerden verbaasd, verrast, en enthousiast,
zelden afkeurend. Men wilde en kon het
verhaal lezen. Vaak hoorde ik persoonlijke
verhalen en ervaringen. Nu weet ik het zeker: elke spijkerbroek heeft zijn verhaal en
veel van de dragers ervan hebben emoties
bij dit universele kledingstuk.
Ook het werk ‘Mijmeringen’, een zwevend
object opgebouwd uit 278 verschillende
pyramides, boven de ingang van de kerk in

Patroon voor HZG

Henriët wil haar ervaringen in het werken
met jeans graag delen en praktische handreikingen doen over naaimachine gebruik,
nivellerplaatjes, garens en naalden. “En wie
heeft er niet een broek in de kast liggen om
er ooit iets mee te doen?”
Haar inspiratie voor het patroon in
Handwerken Zonder Grenzen? “Bij mij
kriebelt er alweer wat… zo’n klein handig
tasje waarin alleen je creditcard, rijbewijs
en telefoon past. Is er niets ergens een

kontzak te vinden die daar de basis voor
kan zijn? In deze HZG een voorbeeld en
een werkbeschrijving om de smaak te
pakken te krijgen. Dit is een eenvoudig
basismodel. Je kunt het verfraaien, of versieren naar hartenlust, een extra zak met
een klep? Een extra tussen stuk voor een
vakje binnen in? Spelen met borduurwerk?
Leef je uit!”

Workshops
Henriët geeft ook workshops. Een dag
aan de slag met jeans. Je leert vier
verschillende manieren om jeans te
verwerken. Je kan daarna zelf bekijken
wat je er meer doet; een artquilt, een
tas, schort, kussen of een jas maken?
Henriët kan dat doen op locatie of in
samenwerking met Mijn-Eigen.nl.
Zie hiervoor:
www.mijn-eigen.nl
www.henrietbovenkerk.com
e-mail: hbovenkerk@gmail.com
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OM ZELF TE MAKEN

JEANSTASJE
GEÏNSPIREERD GERAAKT DOOR HET ARTIKEL OVER HENRIËT BOVENKERK EN HAAR LIEFDE VOOR JEANS?
MAAK DAN DIT JEANSTASJE, WAARMEE JE JOUW FAVORIETE SPIJKERBROEK EEN TWEEDE LEVEN GEEFT.

Het tasje bestaat uit twee kontzakken met een tussenstuk, gemaakt van een broekband. De tas sluit
aan de bovenkant met een rits en wordt over de schouder gedragen met een smal verstelbaar schouderbandje. Door het tussenstuk krijgt het tasje meer volume. De losse onderdelen worden met de naad
naar buiten op elkaar genaaid. Daarna met een schuine bies afgewerkt.
Benodigdheden:

– 1 Spijkerbroek, geen stretch.
– Voeringstof minimaal 50 x 50 centimeter.
– 1 Rits, de lengte wordt bepaald door breedte van de bovenkant van zak ongeveer 3 centimeter.
– 1 Tassenschuifje van 2,5 centimeter.
– 2-D ringen.
– Siernieten.
– Naaigaren katoen, siergaren (Gutteman knoopsgat garen voldoet prima).
– Naaimachine en naaimachinenaalden jeans 90 of topstitch 90/100.
– Naaigerei en rolmes, quiltlineaal, snijmat.
– Versieringen die je zelf leuk vindt, zoals labeltjes, broekriempjes etcetera.
– Strijkplank, strijkbout.
Voorbereidingen

Peuter de broekband los, maar ook de
broeklusjes en de kontzakken van de
spijkerbroek. Als de kontzakken sierspijkers hebben, laat je deze zitten en knipt
deze los van de ondergrond (niet in de
zak knippen). Haal de sierstiksels waarmee de zak vast gestikt zit en het stiksel
van de bovenkant uit. Strijk de zakken
en de broekband helemaal plat met de
naden naar buiten.
Knippen of snijden

Nu ben je aangekomen bij het gedeelte
waarbij je gaat knippen of snijden.
Broekzakken: Voering twee stukken net
zo groot als de uitgestreken broekzakken, inclusief de naden.
Voor het tussenstuk: Knip of snijd van de
uitgestreken broekband een tussenstuk
dat je leuk vindt in de breedte die jij wilt.
Meet de omtrek van de zak (2 centimeter) om de lengte te bepalen. Snijdt een
gelijke voering.
Voor de schouderband: Knip uit een
broekspijp een rechte band van ongeveer
140 centimeter en 7 centimeter breed
(waarschijnlijk moet je dit in twee delen
doen).
Voor de rits inzet: Een rechte band (uit
een broekspijp) en een voering net zo
groot. De maat wordt bepaald door de
maat van de bovenkant.
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Voor de afwerking: Knip schuine biezen
(als bejeeband ) uit de voering stof van
5,5 centimeter breed. Ongeveer 150
centimeter lang (je kunt de repen schuin
tegen elkaar zetten).
Werkvolgorde

– Naai de voering met een siersteek
tegen de achterkant van de zakken en
het tussenstuk op de stikrand, waarmee
de zak op de broek vast zat (onderdraad
katoengaren). Breng nu de versieringen
(coinzakje, label, etcetera) aan, want later
kun je er niet meer goed bij.
– Strijk de schuine bies dubbel zodat je
deze verder kan verwerken.
– Voor het afwerken met de schuine
bies stik je de bies met de open kant
ongeveer ¾ cm naar de buitenkant met
katoengaren. Nu vouw je de dichte kant
naar de voorkant en zet deze op de
stikrand met de hand vast.
– Werk de bovenkanten van het tussenstuk af met de schuine bies.
– Stik het tussenstuk (met de buitenkanten tegen elkaar) tegen één kontzak.
Zodat er aan de bovenkant 2 centimeter
vrij blijft.
– Strijk de bies voor de schouderband
dubbel en strijk er zomen in, zodat je een
mooi bandje krijgt. Zet het vast met het
siergaren, nu met de onderdraad ook
siergaren.

Foto 3: Knip van het schouderbandje
twee stukjes van 7 centimeter en zet de
D-ring vast met dit bandje op het tussenstuk (met sierstiksel onderdraad katoen).
Ongeveer 2 centimeter vanaf de bovenkant. Dit doe je nu omdat je er later niet
meer goed bij kan. Verstevig dit extra met
een siernietje. Zet nu de tweede broekzak tegen het tussenstuk aan. Werk de
broekzakken af met de schuine biezen.
Foto 4: Snijd de reep voor de rits
doormidden en zet de rits erin. Verwerk
meteen de voering en geef het een
sierstiksel (onderdraad katoen). Werk de
dichte kant af met de schuine bies, aan
de andere kant houd je nu 3 centimeter
rits over (dit heb je nodig om iets goed uit
je tasje te pakken). Werk ook deze kopse
kanten af met de schuine bies en zet een
sierlipje aan het einde van de rits.
– Zet nu de reep met de rits aan de
bovenkanten en werk af met de schuine
bies.
– Als laatste maak je de schouderband
op maat met de tassenschuifje en naai je
de schouderband aan de D-ring met een
siersteek (onder en boven siergaren). Je
kunt dit verstevigen met een siernietje.
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