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{ Marcella de
Bruijne draagt
66n van haar
creaties. De
hoedenmaak-
ster uit Koc-
kengen is tot
beste van Ne-
derland ge-
kroond. Haar
winnend model
wordt tot hatf
december ten-
toongesteld in
de Kunstuit-
leen Rotter-
dam.'lk denk
dat de origina-
titeit doorslag-
gevend was.'
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Hoedenkonlng i n van Nederland
DOUWE ANNE VERBRUGGE
KOCKENGEN I Je hebt koningin
Mdxima en prinses Beatrix als be-
kende hoedendraagsters en dan
houdt het wel op. ,,Dat is niet hele-
maal waar. Het straatbeeld veran-
dert," vertelt Marcella de Bruijne.
En zij kan het weten. De Kocken-
gense won onlangs de prijs van
beste hoedenmaakster van Neder-
land.

,,Of ik in Kockengen nog wel over
straat kan lopen zonder nagestaaid
te worden? Ja hoor, dat lukt best.
Maar ik heb wel een beetje naam
geilaakt als'de hoedenmewouw."'

Tfots toont Marcella de zilveren
speld die zij onlangs kreeg opge-
speld van de Nederlandse Hoeden-
vereniging. Haar winnende creatie,
een wereldbol bevestigd aan.een

brede diadeem, wordt tot 15 de-
cember tentoongesteld in de
Kunstuitleen Rotterdam.

In haar werkatelier prijken meer
dan veertig hoeden. ,,Oei, niet de
hoed aan de rand vastpakken,
hoor! Dat is zo'n beetje een dood-
zonde in de wereld van de hoeden-
inaXerij. Je kunt'in veryormen."

Techniek
De jury prees de techniek van de
winnende creatie. De vaardigheden
waarover een goede hoedenmaker
moet beschikken, komen in deze
hoed terug. ,,Maan ik denk dat de
originaliteit de doorslag heeft gege-

ven. Zo'n bol op je hoofd is niet al-
tedaags.'1
Ondanks de prijs van beste hoe-
denmaakster lopen de opdrachten

niet als vanzelf binnen. ,,Ikben niet
het type dat TWeede Kamerleden
opbelt om voor hen een hoed te
maken met Prinsj esdag.'

De Kockengense maakte het af-
gelopen jaar vijf hoeden in op-
dracht. Prijzen liggen tussen de 50
en 300,euro. ,,De kosten zitten 'm
vooral in het materiaal. Ik ben zo'n
8 tot 4,0 uur bezig met een hoed,
dus een uurloon zit er niet echt in,"

Er zou linnen Kockengen best
een markt moeten zijn. In d€ or-
thodoxe kerken op het dorp dragerr
de,wouwen op zondag een hoed in
de kerk. ,,Ik heb wel eens een'ker-
kelijk hoedje' een nieuwe decoratie
gegeven. En pett€n maak ik ook."

De winnende hoed en andere
hoeden van Marcella zijn te zien op
www,moreellahoeden,webs.com'


