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T I J D G E E ST

V
roeger was ik een ware 
knutselfanaat. Als tiener 
maakte ik dagelijks sieraden. 
Een hobby die even resul-

teerde in de overtuiging dat ik, Lisa 
Goudsmit, echt goudsmid moest 
worden, maar die roeping was snel 
vergeten toen op een cursus edelsme-
den bleek dat ik daar te ongeduldig 
voor ben.
Fast forward naar nu, vijftien jaar later. 
Met uitzondering van wat uren achter 
de naaimachine heb ik het afgelopen 
decennium meer met mijn hoofd dan 

met mijn handen gewerkt. 
Tot vorig jaar. Opeens wilde 

ik in de klei wroeten. Een 
cursus keramiek was snel 

gevonden, de vriendinnen die 
mee wilden ook: kennelijk was ik 

niet de enige die graag weer eens 
iets wilde maken. Die behoefte 

ontstaat natuurlijk niet zomaar. Als ik 
voor mezelf spreek: kleien leek me een 
prettige tegenhanger van deadlines, 
lang achter de computer zitten en de 
snelle modewereld waar ik in verkeer. 
Én ik werd geprikkeld door de 
groeiende hoeveelheid hippe markten, 
winkels vol Scandinavisch, Japans en 
Brits keramiek, en Instagramaccounts 
vol prachtig aardewerk. 

M E T  J E  H A N D E N
Social media en sites als Etsy staan vol 
mensen die wandkleden weven, bier 
brouwen, borduren, collages maken, 
(portret)tekenen, schilderen of 
meubels maken. De makers lijken 
allemaal, kort door de bocht, hippe 
young professionals die de hele dag 
achter hun scherm zitten; in hun 
vrije tijd willen ze hun creativiteit 
ontdekken en ontwikkelen door iets 
met hun handen te maken. Waarom 
voelen we die behoefte juist nu? 
Antropoloog Irene Stengs, verbon-
den aan het Meertens Instituut, dat 
onderzoek doet naar taal en cultuur in 
Nederland, plaatst de drang tot 
‘maken’ in een algemene trend. De 
herwaardering van ambachtelijkheid 
en iets tijd gunnen, zoals bij de 
slowfoodbeweging. Maar ook het 
‘onthaasten’ zoals dat bij yoga of 
mindfulness gebeurt. Daarnaast 
besteden drukke mensen hun 
spaarzame vrije tijd graag aan iets 
waar ze plezier aan beleven. Stengs: 
‘Dit soort trends komen en gaan. Eind 
negentiende eeuw, ten tijde van de 
industriële revolutie, verlangde de Arts 
and Crafts-beweging terug naar 

ambachtelijke eenvoud. In de jaren 
zeventig was er de Small is Beautiful- 
trend, genoemd naar een boek van 
econoom E.F. Schumacher, waarbij 
vanuit boeddhistische ideeën tegen 
massaproductie werd geageerd. 
Stedelingen kochten opeens wol bij 
boeren om die zelf te wassen, te 
spinnen en daar vervolgens truien van 
te breien.’ 
Tegenwoordig bestaat volgens Stengs 
een soortgelijke behoefte aan do it 
yourself. Oftewel: de samenleving keert 
zich om de zoveel jaar af van massa-

productie, 
herwaardeert de 
nabije omgeving 
en de natuur, en 
romantiseert het 
belang van 
kleinschaligheid en 
lokale ambachten. 
‘Controle speelt 
ook mee, het 

gevoel te weten wat je eet en gebruikt,’ 
legt de antropoloog uit. ‘Daarbij is  
het maakplezier zeker heel belangrijk. 
Of het nou jam is, een vaas of 
breiwerk.’
Personal coach en socioloog Nicole 
Versteegen onderschrijft Stengs’ 
verklaring voor de maakcultuur en 
constateert eveneens dat mensen een 
grote behoefte hebben aan authentici-
teit, eenvoud, onthaasten en ‘pure’ 
materialen. Versteegen begeleidt in 
Utrecht en Den Bosch voornamelijk 
young professionals. Deze twintigers en 
dertigers kiezen volgens Versteegen 
steeds bewuster voor een beroep en  
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