
Welk verhaal zit er achter Van
Hulley?

Al 15 jaar geleden heb ik de eerste Van
Hulley thuis gemaakt. Mijn man had
een overhemd dat we in San Francisco
hadden gekocht en waar we goede
herinneringen aan hadden. Het was
bij de boord versleten, maar de rest
van de stof was nog prima. Omdat hij
ook een wijde-boxer-drager is, heb ik
er één uit elkaar gesloopt en vervol-
gens van het overhemd een nage-
maakte. En wat blijkt: uit een over-
hemd met lange mouwen past precies
een boxershort.

Hoe ging het verder?
Het idee bleef in mijn hoofd spelen en
eind 2011 heb ik dit plan opgepakt.
Inmiddels waren de tijden zodanig
veranderd dat sociaal en recycling
niet meer geitenwollensokken-verha-
len waren, maar hip en happening,
dus het plan viel in vruchtbare aarde.

Tegen welke problemen zijn jullie
zoal aangelopen?
Er was een moment dat ik wel tegen
iedereen had verteld dat ik dit met
vrouwen met ’afstand tot de arbeids-
markt’ wilde gaan opzetten, maar die
had ik nou niet zo 1, 2, 3 in mijn
adresboek staan. Ik kwam via via in

contact met Vrouwencentrum Jas-
mijn, die zich inzet voor vrouwen en
die hebben mij enorm geholpen. Zij
hebben in de wijken geworven, en
omdat zij al bekend waren, gaf dat
vele vrouwen het vertrouwen om mee
te werken.

Waar verbaasde je je over?
Ik was vooral blij verrast dat ik zo
veel medewerking kreeg. Het idee
heeft een hoge gunfactor. Iedereen
wilde helpen: de één met het delen
van contacten, de ander met het
optimaliseren van het productiepro-
ces...En dan zonder direct een factuur
te sturen.

Waarin onderscheidt dit merk zich

EVEN VOORSTELLEN… 
Zoveel kleding, zoveel merken. Er zijn er nog zoveel onbekend, dat oprichters en bedenkers op de

modepagina van Metro de kans krijgen de kans het merk voor te stellen. Deze week: Jolijn
Creutzberg van Van Hulley, een boxer ”met een goed verhaal”, gemaakt van je eigen

favoriete-maar-versleten overhemd. 

VAN HULLEY

Zes verschillende maten

Het bijzondere zit hem in de
eenvoud van het idee: we ma-
ken alleen boxershorts, voor
mannen en vrouwen
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Warme truiendag: mooi voor het milieu
Hoewel de temperatuur er nog niet
echt naar is, is het vandaag toch echt
Warme Truiendag. Vandaag wordt ie-
dereen opgeroepen om massaal en
liefst ook structureel energie te bespa-

ren door (op z’n minst) het dragen van
een warme trui of het lager draaien
van de verwarming om de uitstoot van
broeikasgassen, die leiden tot kli-
maatverandering, wereldwijd te ver-

minderen. Het gevolg: een besparing
van gemiddeld 7 procent energie. De
datum is zorgvuldig gekozen: jaarlijks
op of rond de verjaardag van het Kyo-
to-protocol: het verdrag dat in 1997 in

de Japanse stad Kyoto werd opgesteld
om de vermindering van de uitstoot
van broeikasgassen te regelen. En als
je dan toch een steentje bijdraagt aan
het milieu, wil je dat natuurlijk wel op

een modieuze manier doen. Metro se-
lecteerde de mooiste warme truien,
perfect voor een dag als deze. 
SIGRID STAMKOT

Lieflijk retro, 45,00 euro, www.ilovevintage.nl.

Met gaten, maar heus niet minder warm,
199,00 euro, www.dante6.nl.

Met liefde voor het milieu, 115,00 euro,
http://edith-ella.com.

Dip dye, 160,00 euro, www.diesel.com.

Kort, maar krachtig, 28,00 euro,
www.boohoo.com.

van al die andere merken?
Het is een vrij uniek concept, of zegt
iedereen dat? Werken met groten-
deels allochtone vrouwen is niet
nieuw, ook niet in de mode, en ook
upcycling gebeurt vaker. Het bijzon-
dere zit hem in de eenvoud van het
idee: we maken alleen boxershorts,
voor mannen en vrouwen en van
beide in zes verschillende maten en
het feit dat het van je eigen overhemd
is.

Wat is je bijzonderste wapenfeit?
We hebben al veel bijzondere verha-
len bij de bestellingen gekregen. Een
shirt waarin iemand naar Santiago de
Compostella is gelopen, het shirt
waarin je getrouwd bent. We hebben
zelfs al meerdere keren boxers ge-
maakt van overhemden van overle-
den vaders of opa’s.

Over tien jaar is dit merk…
Internationaal bekend vanwege de
originele designs-met-een-knipoog,
waarin sociale productie en herge-
bruik altijd terug te vinden zijn.

SIGRID 
STAMKOT
sigrid.stamkot@metronieuws.nl

Jolijn Creutzberg.

Zo kan je versleten overhemd er straks uit zien.


