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In de zomer lekker naar buiten om garen
te verven, heerlijk toch! Laat je verrassen
door sprankelende kleuren en zachte
tinten uit het restbad. We hebben ons best
gedaan om alle mogelijke aspecten van
het verven te belichten. Er zit vast voor u
ook wel iets nieuws bij.
De website van WEEFNETWERK is vernieuwd
en veel gebruiksvriendelijker geworden. Het
is voortaan de bedoeling dat al het actuele
verenigingsnieuws via de website gaat. Kijk
daar dus regelmatig even naar, want allengs
zal één en ander niet meer in WEVEN te
vinden zijn. De redactie krijgt hierdoor meer
ruimte om aandacht aan weven en alles wat
daarbij hoort te besteden. Een uitdaging
voor ons, om er een nóg interessanter
weefblad van te maken. We doen ons best,
maar onze mogelijkheden zijn wel beperkt.
Zo zoeken we nog steeds een nieuwe
hoofdredacteur. Ik ben te veel weg met
vakantie, leuk natuurlijk, maar hierdoor kan
ik dit werk niet goed doen.
De redactie is vanaf begin 2017 met raad
en daad terzijde gestaan door Selma
Sindram en Marian Stubenitsky. Inmiddels
staan we geheel op eigen benen, maar we
zijn ze wel zeer dankbaar voor hun
tomeloze inzet om gezamenlijk goede
nummers te maken.
De afgelopen jaren werden de columns
beurtelings door Marja Koole en Selma
Sindram verzorgd. Doorgaans met een
zeer scherpe blik op het thema. Zij gaan
hiermee stoppen en wij zullen hun inbreng
zeker gaan missen. Veel dank, dames!
Jacqueline Eshuis heeft gereageerd op de
oproep van Anita voor hulp bij, met name,
de digitale verwerking van de kopij en
daar zijn we heel blij mee.
Stuurt u kopij in voor WEVEN doe dat dan
in een bijlage en niet in het bericht.
Foto’s apart aanleveren in een bijlage of
via WeTransfer en in een zo hoog
mogelijke resolutie. Maakt u zich geen
zorgen over perfect taalgebruik, wij
redigeren alles, dat komt goed.
Thalia van der Meer heeft jarenlang het
advertentiebeheer voor WEVEN verzorgd.
Ze vindt het welletjes geweest en dan is het
heel goed als iemand anders dat eens over
gaat nemen. Maar wie? Neem even contact
op met Thalia dan kan zij precies vertellen
wat het inhoudt. Thalia, het was fijn dat jij
dit zo lang hebt gedaan, dank daarvoor.
En nu even lekker gaan zitten met de
nieuwe WEVEN. De kleuren spatten ervan
af en je vingers worden, bij wijze van
spreken, al blauw bij het lezen.
Renée Campagne

Foto voorzijde: Mirja Wark
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stof tot verven

Verven met indigo
In 2015 leerde ik van de Franse chemicus en botanicus Michael Garcia de
basis van het verven met natuurlijke indigo. Dit was het begin van een
fascinatie.
Tekst en foto’s Maaike Gottschal

Indigo is een van de oudste verfstoffen ter
wereld. Al meer dan 4.000 jaar wordt er met
deze natuurlijke verfstof geverfd. Indigo is een
bijzondere verfstof. Om indigo op te lossen
moet het een scheikundige verandering
ondergaan, zuurstof uit het bad en de ph moet
omhoog. Een indigo bad in goede staat is
cognac kleurig. De geverfde stukken worden
pas blauw als ze uit het bad komen en de
indigo door de zuurstof weer zijn onopgeloste
vorm krijgt. Dit proces, waarbij kleurstoffen in
opgeloste vorm in de textielvezels gebracht,
waarna ze weer onoplosbaar worden gemaakt,
heet verkuipen. De kleurstof wordt als het
ware opgesloten in de vezel. Indigo heeft een
zeer hoge lichtechtheid en valt onder de
“Grand Teints”. Indigo hecht om de kern van de
vezel. Bij wrijving kan de kleur lichter worden.
De oorspronkelijke kleur van de vezel wordt op
die plek weer zichtbaar. Vandaar dat indigo
stoffen heel mooi oud worden. De verfstof
verstevigt de stof en houdt ook insecten op
een afstand. De indigo plant heeft ook medicinale kwaliteiten en wordt nog steeds in
bijvoorbeeld Japan gebruikt tegen
maagklachten. De Indigofera familie is groot en
er zijn vele lokale verfplanten wereldwijd. In
Europa verfden we vroeger met wede ofwel
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Isatis tinctoria, in India met Indigofera tinctoria,
in Japan met duizendknoop ofwel Polygonum
tinctoria. Ook de recepten verschillen en zijn
meestal duizenden jaren oud. Het 1-2-3 recept
waar ik zelf mee werk is zo’n oud recept1. Het
wordt al duizenden jaren gebruikt.
Een bijzondere verfplant dus die inspireert tot
het maken van bijzonder textiel. Hier in
Nederland zien we vooral veel spijkerbroeken
die met synthetische indigo2 zijn geverfd. De
kennis, de verhalen en de technieken van dit
textiel zijn voor een groot deel verdwenen uit
onze cultuur. Wie weleens naar Japan, Afrika,
Thailand of China reist heeft de kans om
prachtig indigo textiel3 te bewonderen. Het
blauw is vaak gebruikt bij rituelen rondom
leven en de dood. Ook in Nederland werd in
tijden van rouw veel indigo gedragen.
Inmiddels is indigo verven een van de meest
vervuilende onderdelen van de textielindustrie. Chemicaliën komen in China bijvoorbeeld in de slootjes rondom de fabriek en in
het drinkwater terecht. Dit is echter niet omdat
indigo verven niet duurzaam is maar omdat
wij als consumenten veel, snel en voor weinig
geld willen. De receptuur en de kwaliteit van
het indigo verven is hierop aangepast. Indigo
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verven is een ambacht. Zelf verf ik nu zo’n vijf
jaar. Dat is kort maar ik heb wel veel uren
gemaakt. Ik heb ook verschillende leermeesters gehad. Van Michael Garcia, Franse
chemicus en botanicus, leerde ik op duurzame
basis verven met natuurlijke verfstoffen. Van
de Japanse Living Treasure Mr. Matsueda leerde
ik over het traditioneel indigo verven in Japan
en van Aboubakar Fofana leerde ik het werken
met grote indigobaden. Een groot stuk textiel
of flink wat garen heel mooi effen verven in de
juiste kleur blauw is een zeer arbeidsintensief
proces. Materiaal moet zeer schoon zijn en een
teveel aan beweging - zuurstof - in het bad
zorgt ervoor dat het bad uitgeput raakt. Veel
ververs kiezen daarom toch voor het werken
met hydrosulfiet omdat dit het verven makkelijker maakt. Dat is jammer. Je kan een indigo
verfbad wel 100 jaar gebruiken. Het gaat niet
schimmelen, mits juist gebruikt. Wel wordt de
kleur natuurlijk steeds lichter. De indigo verver
Aboubakar Fofana heeft in zijn studio zeker vijf
grote 200 literbaden. Van donker naar licht. De
lichtste werd liefdevol “The Old Lady” genoemd
en was het oudste bad. In Japan hebben ze
wel 15 benamingen voor tinten blauw…
Een paar goede tips voor het verven met
Indigo:
• Zorg dat je materiaal schoon is en van goede
kwaliteit
• Verf niet te veel in één keer
• Gebruik een goede kwaliteit indigo
• Neem de tijd en geef niet meteen op als het
niet goed gaat. Maak een stalenboek aan met
proeven en noteer alles wat je opvalt
• Als je bad groenblauw is en niet cognackleurig dan betekent dit dat er onopgeloste
indigo in het bad zit. Dit hecht niet aan je stof
en zorgt ervoor dat de stof afgeeft. Laat het
bad rusten. Eventueel weer verhitten4
Bronnen:
Indigo, The colour that changed the world,
Catherine Legrand
Maaike Gottschal, 1973, Textielfabrique www.textielfabrique.nl

1 1-2-3 recept: maiwa.com/pages/instructions
2 Natuurlijke indigo verdween rond 1900 geheel uit Europa. De Duitse

scheikundige Adolf von Baeyer probeerde de verfstof in het lab na te
maken en dit lukte in 1880. De firma BASF ontwikkelde een commerciële productietechniek die vanaf 1897 in gebruik werd genomen.
Rond 1913 was het natuurlijke indigo vrijwel geheel vervangen door
synthetisch indigo. Momenteel wordt er jaarlijks meer dan 15.000 ton
aan indigo chemisch geproduceerd.
3 Veel bijzonder antiek indigotextiel heb ik verzameld op Pinterest:
nl.pinterest.com/textielfabrique
4 Als je op mijn blog www.textielfabrique.blog zoekt op indigo dan vind
je nog meer artikelen die ik over indigo schreef waaronder over mijn
reis naar Japan en de techniek van het Kasuri weven.
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