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De cones  worden op kleur bewaard.

De mannen gaan weer in het pak,
deze winter. En dat kostuum
mag best luxe zijn, zelfs op maat
gemaakt. Dat betekent werk
voor de wevers in de wereld en
voor de enkele stoffenhuizen die
als spinnen in het web zitten.
Een daarvan is Holland & Sherry
in het Schotse Peebles.

Haggart’s in Aberfeldy levert al meer dan een eeuw traditionele ruiten voor
onder meer Schotse kilts. Een toevallige passant kijkt of er iets van zijn ga-
ding bij is.

P eebles is een lieflijk dorpje in
de buurt van Edinburgh. De
vensterbanken van de pubs
hangen vol met bloeiende ge-

raniums, in de winkelstraat is het er
’s zomers een drukte van belang. In
het heuvelachtige landschap rond-
om leven mountainbikers zich uit.
Langs de rivier Tweed, die dwars
door het dorp stroomt, stonden
vroeger tientallen mills, spin- en we-
verijen. In die omgeving was en is
stoffenhandelaar Holland & Sherry
op zijn plaats.

Hoewel de wolindustrie hier en daar
nog traditionele trekken vertoont, is
er in de loop van twee eeuwen veel
veranderd. Holland & Sherry is te-
genwoordig een van de drie grote

handelshuizen van Europa, naast
het Franse Dormeuil en het Belgi-
sche Scabal. Het bedrijf koopt wol,
zijde en linnen uit allerlei delen van
de wereld, verspreidt dat over spin-
nerijen en zorgt ervoor dat weverij-
en er stoffen van maken, die het ver-
volgens verkoopt. ,,We controleren
het hele proces’’, aldus exportmana-
ger Alan Morton.

In Peebles liggen duizenden rollen
op voorraad, want geen klant hoeft
ooit lang op een zending te wachten.
Kleermakers als New Tailor in
Utrecht en Amsterdam of Edward
Pelgar in Den Haag hebben de zoge-
heten bunches waaruit hun klant een
stofje kiest. Vanuit Schotland komt
dan de bestelling van ruim 3 meter

per direct met de post. Zelfs een mo-
dehuis in Tokyo dat alleen een
strookje nodig heeft voor revers,
doet niet vergeefs een beroep op de
Schotten.

Om niemand te hoeven teleurstellen
is voorraad van levensbelang. Voor-
al ook omdat nieuwe aanvoer niet
een, twee drie klaar is. Morton: ,,We-
vers moeten 50 tot 100 meter kun-
nen leveren. Dat duurt tien tot twaalf
weken.’’ In het pakhuis in Peebles
liggen daarom duizenden meters
stof op de plank.

Sommige wolsoorten zijn zeer ar-
beidsintensief. ,,Het is Australische
schapenboeren bijvoorbeeld gelukt
een schapenras te fokken dat zeer

fijne wol produceert. Het duurt zo’n
vijf jaar voordat de vezel voldoende
regelmatig en constant is om er vol-
doende wol van te spinnen.’’ Onder
de warme, droge omstandigheden in
Australië en Nieuw-Zeeland gedijt
deze soort goed, maar het duurt dus
even voor er voldoende grondstof-
fen zijn voor een serie maatpakken.

TAILER CUT
Holland & Sherry was het eerste
stoffenhuis dat aan het eind van de
negentiende eeuw met het idee van
tailer cut begon. Kleermakers waren
daardoor niet meer verplicht de
voor wevers zo handige standaard-
lengte van 55 meter af te nemen.
Concurrenten namen deze service

over, maar het bedrijf in Peebles
staat wereldwijd nog steeds aan de
top.
Twee keer per jaar brengt Holland &
Sherry een nieuwe collectie uit. Dat
betekent wat in kleermakersland.
Het toonaangevende bedrijf brengt
elke keer zo’n zes tot negen bunches
(stalen), met zestig tot zeventig pa-
tronen, naar buiten. ,,Al met al heb-
ben we zo’n vijftig van dergelijk sta-
len. Sommige zijn er voor een jaar,
andere wat langer. Die bevatten
meer klassieke stoffen’’, vertelt Mor-
ton. De totale collectie omvat meer
dan drieduizend patronen en kleu-
ren.

In Peebles worden de bunches hand-
gemaakt. Er zitten een paar dames

dagenlang lapjes stof te plakken op
kartonnen stroken, die samengebon-
den een bundel vormen. Met een
mooie leren kaft en een gouden
stempel van de zaak, zijn ze toege-
sneden op modehuis of kleermaker
die het materiaal van Holland &
Sherry afneemt. ,,Dat kost per stuk
zo’n B35 en je hebt per stof 60 meter
nodig’’, rekent Morton voor.
Nieuwe dessins komen van de weve-
rijen, zoals stoere tweed van Hag-
gert’s in Aberfeldy of Schotse ruiten
van Johnstons in Elgin. Ook put het
bedrijf uit de eigen collectie. ,,Wij
doen nu soms inspiratie op uit de pa-
tronen die in de jaren zestig en ze-
ventig populair waren.’’ Het is daar-
om maar goed dat het bedrijf sinds
de oprichting, 170 jaar geleden, ar-
chieven heeft bijgehouden. Elke stof
en de bijbehorende administratie is
bewaard gebleven.
Nog steeds schrijven medewerkers
nauwkeurig met de hand de lengtes
van de verkochte zijde, wollen of lin-
nen stoffen bij. In een oogopslag kan
een collega bij een volgende bestel-
ling dan zien hoeveel er nog op de
rol zit.
En bestellen doen ze. Van die kleer-

maker in Utrecht tot de grote mode-
huizen als Brioni in Italië of Given-
chy in Frankijk. Op Savile Row, dé
straat in Londen waar diplomaten en
zakenlieden zich kostuums laten
aanmeten, heeft Holland & Sherry
een eigen zaak. En er zijn vestigingen
in Sydney, Shanghai, Parijs en Mi-
laan.
,,Pas onlangs ontdekten we dat er in
Istanbul nog 250 kleermakers wer-
ken. Dat biedt perspectief’’, aldus
Morton. Ook Rusland is een groeien-
de markt. ,,Tijdens het communisme
is daar veel deskundigheid verloren
gegaan. Maar nu mensen weer meer
te besteden hebben, groeit de
vraag.’’
In de Verenigde Staten bleek een
voorkeur voor de Schotse ruiten als
meubelstof. ,,Interieurontwerpers
krijgen daar vaak de opdracht een
huis geheel in te richten. Ze willen
dan op één plek alles inkopen. We
spelen daarop in door een nieuwe
collectie meubelstoffen op de markt
te brengen en deze te presenteren in
onze showroom in New York.’’ De
traditioneel ogende bedrijfstak gaat
zo met zijn tijd mee.

GITTE BRUGMAN

wevers
Werk voor

Wevers bij Johnstons spannen de
draden op voor een volgende serie
shawls.

Heren en dames kunnen bij Johnstons een ruitje kiezen voor een maatpak.

In de boeken van Holland & Sherry in Peebles wordt nauwkeurig op-
getekend welke stoffen in het assortiment zitten en hoeveel ervan is
verkocht. Exportmanager Alan Morton laat dessins uit vervlogen tij-
den zien.

In het pakhuis van Johnstons in Elgin staat de bruine en witte kasjmier hoog
opgestapeld. Foto’s LC/Gitte Brugman

haggart’s in aberfeldy
Haggart’s in Aberfeldy maakt vooral tweed van cheviot wool. De vezels
van deze wol bevatten veel olie, wat ze geschikt maakt voor de heavy
weight tweed (800 gram/28 oz). Het bedrijf produceert zo’n 120 private
tweeds. Holland & Sherry neemt een deel af, maar Haggart’s exporteert
ook rechtstreeks naar bijvoorbeeld Italië en Hongkong. ,,De stof die
voor meubels wordt gebruikt, wordt eerst vuurbestendig gemaakt’’, ver-
telt Crawford Campbell.
Hij resideert achter de statige houten toonbank in de winkel, die 107
jaar geleden speciaal voor de weverij werd gebouwd. Sinds die tijd is
er nauwelijks iets aan het pand – binnen noch buiten – veranderd. En
ook voor sommige klanten lijkt de tijd stil te staan.
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Heel veel Sims
De postbodes hebben het
druk gehad met de Sims.
Honderden kleurplaten heb-
ben we deze week binnen
gekregen voor de prijsvraag,
waarin je een uitbreidings-
set ‘Sims 2 Huisdieren’ voor
deze game kon winnen. De
oproep stond vorige week in
de rubriek Play, de kleur-
plaat was te downloaden op
de website van de krant.
Eén inzending kwam zelfs
uit het buitenland. Wisse
Jan Bouma (8) woont vier
jaar in Paramaribo, maar
kon natuurlijk best de kleur-
plaat downloaden en via de
mail insturen. Zijn bijdrage
kwam in de stapel, waaruit

we maar blindelings een
aantal prijswinnaars hebben
geloot. Want ja, er zaten heel
veel mooie werkjes tussen.
Bovendien kun je natuurlijk
als twaalfjarige een stuk net-
ter kleuren en knutselen dan
als jongen of meisje van pak-
weg zeven. En iedereen ver-
dient eenzelfde kans…
Wie hadden er mazzel? De
pakketjes voor de pc-versie
gaan naar Suzanne Krab-
bendam in Reduzum en
Lisette Lintveld in Leeuwar-
den. In de versie voor de PS
2 gaan de prijzen naar René
Boschma in Zurich, Jim
Graveland in Lekkerkerk en
Rob Dolstra in Drachten.
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