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Een lang gekoesterde wens van mij, het maken van een boek over 
hoedentechnieken, is in vervulling gegaan dankzij de fantastische 

samenwerking met Elly Stemerdink. Met veel genoegen kijk ik terug op het 
afgelopen jaar waarin we regelmatig bij elkaar zijn gekomen om letterlijk 

stapje voor stapje te werken aan dit boek.

Graag wil ik een aantal mensen bedanken die bijgedragen hebben aan de 
totstandkoming van dit boek. Allereerst de honderden leerlingen, vooral uit 

Nederland maar ook uit het buitenland, die iedere keer weer heel enthousiast 
zijn bij het volgen van mijn lessen en bij het leren van alle technieken. Dit was 

een grote stimulans voor mij om de technieken vast te leggen in een boek.

Verder wil ik Olga bedanken voor haar all-round assistentie, en mijn zus 
Eva voor de eindcorrectie. En natuurlijk mijn allerliefste Koos, die mij enorm 

geholpen en gesteund heeft.

Maar vooral wil ik Elly bedanken! Voor de fijne samenwerking, het overleg, het 
maken van de vele, vele foto’s en de lay-out. en nog heel veel andere dingen die 

nodig zijn om een boek te maken. En Elly, ook bedankt voor de stimulans om 
door te gaan. “We redden het!”, en we hebben het gered.  

Zie hier het resultaat: niet mijn boek, maar ons boek!

Marianne Jongkind
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VOORWOORD

Marianne Jongkind heeft gedurende haar inmiddels bijna zestigjarige carrière een belangrijk 
stempel op de Nederlandse hoedenwereld gedrukt. Niet alleen omdat ze in de afgelopen 
dertig jaar hoeden heeft ontworpen voor een brede reeks aan Nederlandse couturiers, maar 
ook omdat vrijwel alle gerenommeerde Nederlandse hoedenontwerpers bij haar op les zijn 
geweest om de fijne kneepjes van het vak te leren. Ze wordt dan ook niet voor niets de ‘Grande 
Dame’ van de Nederlandse hoedenwereld genoemd.

Vanaf het moment dat Marianne eind jaren tachtig voor couturiers ging werken, is ze 
begonnen met het aanleggen van werkmappen waarin ze alle schetsen, lapjes stof en foto’s 
heeft bewaard van de creaties voor de niet-standaard opdrachten, die onder haar handen tot 
stand zijn gekomen. Na enkele decennia heeft zich zo een aardig archief gevormd. Aan de 
hand van haar archief heeft Marianne in het afgelopen jaar een selectie gemaakt van enkele 
van haar favoriete modellen. In dit boek beschrijft ze stap voor stap met welke technieken 
deze tot stand zijn gekomen. Bij de uitleg van de technieken is ze net zo genereus met haar 
informatie en uitleg – en net zo precies! – als tijdens haar lessen, waardoor het een waardevol 
handboek is geworden voor zowel beginnende als professionele ontwerpers.
Wat mij persoonlijk erg aanspreekt aan dit boek, is dat Marianne een heleboel standaard 
technieken op een bijzondere manier voorbij laat komen en zo laat zien dat je behalve het 
nodige vernuft en een goede dosis fantasie, niet veel méer nodig hebt om fantastische 
ontwerpen te kunnen maken!

Elly Stemerdink
Hoofdredacteur  
The Hat Magazine & Hatlines
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INLEIDING

Al vanaf het moment dat ik begon met lesgeven in de jaren tachtig, heb ik de wens gehad 
om ooit een boek te schrijven. Tussen mijn werkzaamheden door heb ik zo af en toe wat 
geschreven, maar doordat ik altijd te druk was, is het er verder nooit van gekomen. Het 
verlangen bleef echter, zowel bij mij als bij mijn leerlingen. Tijdens mijn lessen, waar ik met 
veel enthousiasme mijn kennis met de leerlingen deel, werd dikwijls gevraagd: “Wanneer 
ga je een boek schrijven?”. Dus toen Elly Stemerdink zei dat ze graag wilde helpen als ik 
daadwerkelijk een boek wilde publiceren, was het besluit snel genomen! Want met wie kan 
je nou beter samenwerken aan een boek, dan met de hoofdredacteur en uitgever van twee 
hoedenmagazines? Die niet alleen fotograaf, journalist en hoedenmaker is, maar vooral ook 
heel enthousiast over alles wat met hoeden en het hoedenvak te maken heeft.
Graag wilde ik een boek maken waarin standaardtechnieken uitgelegd worden, maar ook de 
technieken die ik in de loop der jaren zelf ontwikkeld heb door te werken voor couturiers. En 
dat boek hebben we gemaakt! Tijdens onze vele bijeenkomsten heb ik stap voor stap aan de 
hoeden gewerkt die in dit boek beschreven worden, terwijl Elly alles stap voor stap met de 
camera heeft vastgelegd. Vervolgens heeft ze de vele teksten verwerkt, die ik voor het boek 
geschreven heb. 

In dit boek zijn niet alleen technieken te zien, maar ook een selectie van de hoeden die ik 
sinds 1961 gemaakt heb en waarvan ik alle foto’s en schetsen bewaard heb in een archief dat 
inmiddels uit 58 mappen bestaat. Het was moeilijk om een keuze te maken uit de lijst van 
technieken die ik in het boek wilde beschrijven. Mijn oorspronkelijke lijst was dubbel zo lang 
als wat daadwerkelijk zou passen. Dus genoeg stof voor een tweede boek?

Ik heb dit boek met veel enthousiasme gemaakt. Ik hoop dat het naast het leren van 
technieken, ook een stimulans is tot het experimenteren met vormen en materialen, en tot 
het ontwerpen en maken van je eigen creaties. In dat geval heb ik mijn doel bereikt. Het 
hoedenvak is namelijk het mooiste vak dat er bestaat!
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Marianne is in 1961 op zestienjarige 
leeftijd begonnen met hoedenmaken bij 
een atelier in Amsterdam, waar alle hoeden 
volledig met de hand werden gemaakt. 
Aangezien ze daar alleen eenvoudig werk 
mocht doen, besloot ze zich verder in het vak 
te bekwamen door tegelijkertijd op cursus 
te gaan bij hoedenontwerper Katja Robinski. 
Katja Robinski was een bekende van haar 
ouders doordat ze in de Tweede Wereldoorlog 
bij familie van Marianne ondergedoken had 
gezeten. Ze was een flamboyante vrouw 
die goed was in promotie en pr. Ze liet 
haar collecties fotograferen door bekende 

fotografen als Lodewijk van Bennekom en 
organiseerde regelmatig modeshows voor 
haar clientèle. Bij die shows gaf ze haar 
studenten de gelegenheid om hun eigen 
hoeden te showen. 
Marianne’s ontwerpen haalden via deze shows 
de landelijke pers, met als gevolg dat ze door 
een handwerkatelier in Amsterdam benaderd 
werd met het verzoek om voor hen de 
collecties te komen ontwerpen. Amper twintig 
jaar, kreeg ze zo de leiding over een compleet 
hoedenatelier. De collecties die ze ontwierp, 
werden verkocht aan winkels en warenhuizen 
als Maison de Bonneterie. 
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In 1966 besloot Marianne voor haarzelf te beginnen. Ze 
bleef halve dagen voor het atelier werken en besteedde 
de andere helft van haar tijd aan haar eigen collectie, 
tot ze zich in 1967 officieel liet inschrijven bij de Kamer 
van Koophandel. Ze woonde op dat moment nog bij 
haar ouders thuis, waardoor aanvankelijk alle hoeden 
vanuit haar slaapkamer werden gemaakt. In eerste 
instantie specialiseerde ze zich in het ontwerpen van 
bonthoeden waar in die tijd veel vraag naar was. De 
basistechnieken voor het werken met bont leerde 

Marianne van de bontwerkers waar ze haar collecties 
voor creëerde, de fijne kneepjes van het vak leerde ze 
zichzelf aan. Behalve bontcollecties, maakte ze hoeden 
voor particuliere klanten, kleinere kledingontwerpers, 
het toneel en voor bruidswinkels.

Begin jaren tachtig kwam de anti-bontbeweging 
in opkomst en liep de vraag naar bonthoeden snel 
terug. In die periode begon Marianne voor het eerst 
met lesgeven. Allereerst via een cursusproject in haar 
woonplaats in Maarssen, en vervolgens aan huis. 

Hoed van lakstro en 
grofstroband voor couturier 

Frank Govers 
(1994)

Zwarte viltsculptuur  
voor couturier Edgar Vos

(1997)

Lakstrohoed met zwarte spiraal voor 
de expositie ‘Boven Maaiveld’ in 

museum Het Valkhof  te Nijmegen
(1997)

Hoedenatelier waarvoor 
Marianne tweemaal per jaar 
een collectie ontwierp (1965)

Marianne in haar 
huidige atelier (2020)
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Daarnaast begon ze op verschillende modeacademies 
les te geven, onder andere in Amsterdam en Rotterdam. 
Dat heeft ze vele jaren gedaan en veel Nederlandse 
hoedenontwerpers hebben op die manier het vak bij 
haar geleerd. 
Marianne heeft de basistechnieken van het 
hoedenmaken geleerd bij het atelier waar ze 
als zestienjarige begon en van Katja Robinski. 
Basistechnieken waren in het begin van haar carrière 
ook het enige wat ze nodig had, omdat de hoeden 
die in de jaren zestig en zeventig gedragen werden, 
doorgaans vrij simpel van vorm waren. Ontwerpers 
werkten voornamelijk met basisblokken voor het 
maken van de bol van de hoed, en vormden randen uit 
de hand. 

Eind jaren tachtig maakte Marianne voor het eerst 
een hoed voor een couturier. Modeontwerper Frank 
Govers kocht in 1989 twee orthodox joodse hoeden 
van haar. Een halfjaar later benaderde hij haar met het 
verzoek om hoeden te maken voor zijn eerstvolgende 
show. Hiermee begon een nieuwe fase in Marianne’s 
carrière. Frank Govers hield van uitbundige kleuren 
en ontwerpen, waardoor Marianne vanaf dat moment 
automatisch extravagantere hoeden ging maken. 
In diezelfde periode nodigde een vertegenwoordiger 
van de Zwitserse strofabrikant Jakob Isler Marianne 
uit om in hun atelier in Wohlen een cursus strostikken 
te komen volgen, zodat ze kon leren werken op een 
originele strostikmachine. Marianne maakte op dat 
moment al hoeden van stroband met behulp van een 
gewone naaimachine. Na een training in de fabriek van 
Jakob Isler, kocht Marianne bij een hoedenfabriek in 
Nederland een strostikmachine, zodat ze ook thuis aan 
de slag kon met deze nieuw verworven techniek. Het 
feit dat ze met stroband hoeden van iedere willekeurige 

vorm en grootte kon maken sprak niet alleen Marianne, 
maar ook Frank Govers aan. Hij was zo enthousiast 
over de eerste ontwerpen die ze hem toonde, dat hij 
haar voor zijn eerstvolgende show meteen meer dan 50 
strobandhoeden liet maken.
Vanaf dat moment begon ze steeds meer te 
experimenteren met technieken, vormen en materialen. 
De diversiteit van de couturiers waar Marianne 
in de afgelopen dertig jaar mee gewerkt heeft – 
zoals bijvoorbeeld Frank Govers, Edgar Vos, Frans 
Hoogendoorn, Frans Molenaar, Mart Visser en Ronald 
van der Kemp – heeft ertoe geleid dat ze over een breed 
arsenaal aan technieken beschikt, die ze nog dagelijks 
toepast in haar werk. 

Ook al zijn er via de verschillende modehuizen veel 
hoeden van haar hand verkocht, in de meeste gevallen 
zullen de uiteindelijke eigenaren Marianne’s naam niet 
kennen. Ontwerpen voor een couturier betekent dat 
in het label van de hoed de naam van het modehuis 
komt te staan en niet je eigen naam. Desondanks zal 
iedereen die de eigen ontwerpen van Marianne kent, 
direct haar hand herkennen in de hoeden die ze voor 
de verschillende modehuizen heeft gemaakt. Ze heeft 
een duidelijke eigen signatuur doordat ze zelfs als ze 
met standaardblokken werkt, ze een eigen draai aan de 
ontwerpen weet te geven.

Meer informatie
www.mariannejongkind.nl 

Opening expositie 
‘Hoed Couture’ in Museum Het 

Valkhof ter gelegenheid van 
Marianne Jongkind’s  

50-jarige jubileum 
(2014)

Opening expositie 
‘55 Years of Hat Couture’ in Museu 
da Chapelaria ter gelegenheid van 

Marianne Jongkind’s  
55-jarige jubileum 

(2019)
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PROJECTEN

Op de volgende pagina’s zijn 22 hoedenprojecten beschreven, 
waarin per project meerdere technieken uitgelegd worden. 
Zoals bij project 07 ‘Sinamay op kartonnen rand’ bijvoorbeeld. 
Hier lees je niet alleen hoe je sinamay verwerkt, maar ook hoe 
je een hoed afwerkt met ribslint, hoe je een rand van karton 
maakt en hoe je op een andere manier een rand op een bol 
kan zetten. Bij project 13 wordt dezelfde kartonnen rand weer 
gebruikt, maar nu als basisvorm bij het stikken van stroband 
op een naaimachine. Tevens vind je hier meer informatie over 
het werken met verschillende soorten band, het werken met 
milieuvriendelijke apprêt, en hoe je een strorand eenvoudig 
afwerkt met hetzelfde materiaal.

Ik hoop dat deze projecten je veel inspiratie geven bij het 
ontwerpen en maken van je eigen creaties.
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De bol wordt gemaakt met behulp 
van twee op elkaar geplaatste houten 

blokken. Voor het maken van deze rand 
is een grote houten rand nodig. Voor 

deze hoed is gebruik gemaakt van een 
antieke broodplank met een diameter 

van 60 centimeter.

Materiaal
• 3 Viltcloches
• Milieuvriendelijke apprêt (stevig)
• Laitondraad (dikte: 2 mm)
• Sluithulsje
• Ribslint
• Garen

COUTURE VILTHOED 
VAN DRIE CLOCHES

Gereedschap
• Blok voor de bol
• Matelotblok
• Blok voor de rand
• Entréeschijf
• Naaimachine
• Stoomapparaat
• Strijkijzer
• Schaar
• Naald
• Spelden
• Centimeter

• Kleermakerskrijt
• Tang
• Pinnen
• Kwast
• Plastic zak 
 of folie
• Bakje water
• Perslap
• Schilderstape
• Kantoorklemmetjes
• Afbindkoord
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02 03

01

04 05

a) Werkwijze bol

VILTHOED  |  DRIE CLOCHES

Zet het vilt met een strakgetrokken bandje en pinnen 
op de gewenste hoogte vast op het blok.

Maak een hoge bol door de ronde bol op het 
matelotblok te zetten en deze aan elkaar te bevestigen 

met schildersplakband.

Stoom het vilt nog een keer goed door en laat het 
drogen.

Volg de aanwijzingen zoals beschreven bij stap 02 
t/m 05 van Vilthoed met ronde bol en clocherand (zie pagina 
29). Voor deze hoed is het beter om extra stevige apprêt 
te gebruiken. Trek de cloche strak over de verhoogde 
hoedenbol. Doe dit dusdanig dat het vilt helemaal glad 
over de bol zit, dus zonder ruimte ertussen.

Voor het maken van deze hoed heb je een houten 
hoedenbol en een matelotblok in dezelfde hoofdmaat 
nodig. Ik heb hier maat 58 gebruikt.
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Hoed voor coutureshow Parijs
Ronald van der Kemp 

Voorjaar 2016
foto: Shoji Fujii

Sinds 2017 maak ik tweemaal per jaar hoeden voor de Parijse 
coutureshows van de Nederlandse mode-ontwerper Ronald 
van der Kemp. Daarnaast maak ik zo af en toe hoeden voor zijn 
klanten, waaronder zich ook een aantal internationale sterren 
bevinden. 
Voor onze eerste afspraak stuurt Ronald mij altijd tekeningen 
voor de hoeden die hij in gedachten heeft.  Prachtige en voor 
mij hele duidelijke tekeningen met wat hij bedoelt. Ik neem 
materialen, stalen en vormen mee en samen bespreken we 
dan alle modellen en welke materialen het meest geschikt 
hiervoor zijn. Ronald werkt bij voorkeur met restanten van 
stoffen en andere materialen. Na de eerste afspraak ga ik thuis 
in mijn atelier aan het werk. Ik maak eerst wat basisvormen 
van goedkoop materiaal zoals etamine of papier. Bij de tweede 
afspraak bepalen we dan aan de hand van deze proefmodellen 
de definitieve vorm.

vilthoed 
op de catwalk

Hoed voor coutureshow Parijs
Ronald van der Kemp 

Najaar 2019
foto: Marijke Aerden



Marianne Jongkind (1945) heeft meer dan 
55 jaar ervaring in het ontwerpen en maken 
van hoeden. Ze vervaardigt haar creaties 
zowel onder haar eigen naam als voor 
gerenommeerde mode-ontwerpers. Het 
delen van kennis over het hoedenvak heeft 
Marianne altijd na aan het hart gelegen, 
vandaar dat ze heeft besloten om een boek te 
publiceren over hoedenmaaktechnieken. Het 
boek is geschikt voor alle niveaus, of je nu net 
begint met hoedenmaken of al zeer ervaren 
bent, aangezien alle 22 hoedenprojecten stap 
voor stap worden uitgelegd en rijkelijk zijn 
voorzien van foto’s. Maar het is ook een boek 
voor iedereen die in mode geïnteresseerd is.




