KRONIEKEN
VAN HET WOESTE LAND

Kelim of tapijt?
Kelims behoren tot de eerste bekende vormen
van tapijtkunst en werden vaak versierd met
ingewikkelde geometrische patronen. Door de
bijzondere weeftechniek zijn de patronen aan
beide zijden gelijk. Hierdoor heeft een kelim geen
pool, boven- of onderkant. Kelims zijn meestal
van wol met katoenen scheringdraden. Ze worden
gebruikt als vloer-, wand- of bidkleed.
Het woord Turkse woord Kelim komt van het
Perzische gelim.
Een andere techniek om tapijten te maken is
knopen. Geknoopte tapijten hebben per definitie
een pool die in het weefsel is geknoopt en de
bovenkant van het tapijt vormt. Een geknoopt
tapijt kun je dus niet omdraaien.

Natuurlijk willen wij hier meer over weten; het is
immers de nieuwsgierige geest die zichzelf blijft
verrassen. Bovendien stellen wij graag met eigen ogen
vast dat wij duurzame en deugdelijke waar inkopen.

Geschrobt en schoongebrand

Bij onze Turkse leverancier dringen wij aan daarom
aan op een fabrieksbezoek. Dat gaat niet zonder slag
of stoot. De weg is slecht begaanbaar. De fabriek
is niet ingesteld op bezoekers en de arbeiders zijn
geen pottenkijkers gewend. Na enig aandringen
zijn we welkom. We kijken onze ogen uit. Zien hoe

Een enorme
patchwork deken
van vintage kleden
van minstens tien
voetbalvelden groot
de kelims en tapijten worden geschoren en daarna
gecentrifugeerd om het stof eruit te kloppen. We zien
hoe ze vervolgens stuk voor stuk met een gasbrander
worden ontdaan van insecten en etensresten. En
daarna met luiwagen en natuurzeep handmatig
worden geschrobt. Kleden die tussen de veertig en
honderd jaar oud zijn hebben wel eens een hardnekkig
vlekje. Wat de luiwagen niet weg krijgt brandt de zon er
wel uit.

Symbolische rozen
Rozenkelims komen meestal uit Moldavië. Vroeger
kwamen de vrouwen uit deze Oost-Europese
republiek speciaal bijeen om samen een tapijt te
weven. De donkere achtergrond staat symbool
voor hun zware leven, de rozen verbeelden hun
dromen.

Velden vol zongekuste kleden

We worden meegenomen naar het veld achter de
fabriek. Wat we daar zien overtreft onze stoutste
verwachtingen. Een patchwork deken van vintage
kleden zo ver je blik reiken kan. Minstens tien
voetbalvelden met duizenden kleden,de een nog
mooier dan de andere. Weken achtereen liggen ze
hier op de dorre grond te drogen, terwijl de zon zijn
werk doet.
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Onze showroom
Marconistraat 23
2181 AK Hillegom

Openingstijden
Maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag van 9.00 tot 17.00
zaterdag van 9.00 tot 16.00
op woensdagen zijn wij gesloten
info@rozenkelim.nl
www.rozenkelim.nl
Jeroen: +31 (0)6 553 427 80
René: +31 (0)6 553 245 74

