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Nieuwjaarsbrieven

In tijden van digitalisering lijkt de 
brief aan een heuse opmars bezig. 
Het begon allemaal met een brief 
aan Brussel van VRT-journalist 
Riadh Bahri in De Standaard. Daarin 

klaagde hij het homofoob en crimineel 
gedrag aan bij allochtone jongeren. 
De volgende brief was er eentje van 
Samira Azabar aan Antwerpen, waarin 
ze haar liefde en haat voor Antwerpen 
toelichtte. Vervolgens kwam er een brief 
van Liesbeth Homans, met haar visie 
op racisme. En toen kwam er weer een 

antwoord van OCMW-raadslid Tatjana 
Scheck, die het niet met Homans eens 
was. Ik wacht nu al anderhalve dag 
op een volgende brief, maar die is er 
nog niet gekomen. Misschien zit er 
ergens op een zoldertje iemand nog 
driftig te schrijven en te schrappen. 
Maar ik vermoed dat er een andere 
fout is gemaakt. Het estafette-principe 
is doorbroken omdat Scheck Homans 
beantwoordt, die alles al gezegd heeft. 
Ze had weer iemand anders moeten 
aanspreken, desnoods een andere 

stad, in de hoop dat weer iemand 
anders zich geroepen voelde om zijn 
zielenroerselen aan het (digitale) 
papier toe te vertrouwen. Maar het kan 
ook zijn dat journalisten, activisten en 
politici een beetje zijn uitgeschreven. 
De periode van de nieuwjaarsbrieven 
is ook bijna voorbij. Tijd om iets 
anders door te geven, zo’n zelfrijzend 
vriendschapsbrood misschien. 
Lekker misleidend, door dat woordje 
vriendschap, want net als met zo’n brief 
zit je er maar mooi mee opgescheept.!""#$% &'(()

Starters

Veronique Leysen van Maurice Knitwear zoekt collega-creatievelingen om pand te delen

Haar Berchems zolderate-
lier is Veronique Leysen 
te krap en te eenzaam 
geworden. Ze zoekt 

een pand in het centrum. Voor 
workshops, open ateliers en - 
uiteraard - ontelbare, noeste 
brei-uurtjes. Die werkruimte wil 
ze delen met gelijkgestemde 
jonge starters.

Creatief talent (z)onder een dak

Veronique Leysen van Maurice Knitwear.  !"#" $%&'()* +,(#-*%'

�� In het najaar lanceerde ex-Ket-
netwrapster Veronique Leysen (28) 
Maurice Knitwear, een label waar-
mee ze eigen breiwerk aan de man 
brengt. Een schot in de roos. Omdat 
bekende koppen als Eva Daeleman 
en Eline De Munck zich vertoonden 
met mutsen en sjaals van la Leysen. 
Maar ook omdat elke item van Mau-
rice Knitwear one of a kind is. 

De initiatiefneemster breit alle 
mutsen eigenhandig - voor sjaals 
krijgt ze weleens versterking - en 
smukt het verpakte item op met een 
gepersonaliseerde boodschap, alvo-
rens het op de post gaat. 

Haar project had pas vorm gekre-
gen, of de bestellingen liepen al te-
gen een sneltempo binnen. Gevolg: 
Veronique Leysen komt haar zolder-
atelier nauwelijks nog buiten. “Ik sta 
op en ga slapen onder de wol, let-
terlijk. Mijn zolderatelier is verge-
ven van de mutsen en sjaals. Mau-
rice Knitwear heeft mijn leven over-

genomen”, zegt Veronique Leysen. 
“In het begin vond ik het best prak-

tisch om thuis te kunnen werken en 
nooit in de file te moeten staan. Maar 
intussen is mijn zoldertje de plek ge-
worden waar ik leef. Vrienden ont-
moeten of op café gaan? Ik heb er de 
tijd niet meer  voor. 

Met een gedeelde werk- en  
verkoopsruimte wil Veronique Ley-
sen komaf maken met die vereenza-
ming van beginnende zelfstandige. 
In de interactie met andere, gelijkge-
stemde creatievelingen ziet ze ook 
een bron van inspiratie. “Want een 
zolderkamertje begrenst je niet al-
leen fysiek, maar na een tijdje ook 
mentaal in het zoeken naar creatieve 
oplossingen.”

“Ik kan me onmogelijk voorstellen 
dat ik me als enige in die situatie be-
vindt”, zegt ze. De voormalige Ket-
netwrapster zoekt een leegstaand 
handelspand of appartement in het 
centrum van Antwerpen, om met an-
dere jonge starters onder een dak elk 
hun project verder uit te bouwen.

Van meubels tot juwelen
“Maurice Knitwear zet de toon qua 

look en feel. Het project van andere, 
jonge starters die zich wensen aan 
te sluiten, hoort erbij te passen. Zij 
moeten hetzelfde authenticiteitsge-
halte nastreven. Het moet een pro-
ject zijn dat helemaal van henzelf uit-

gaat, zoals ook Maurice Knitwear iets 
is wat helemaal van mij is. Wat niet 
wil zeggen dat zij net als ik kleding-
accesoires hoeven te vervaardigen. 
Juweelontwerpers, meubelmakers, 
makers van handtassen, grafisch ont-
werpers, het kan allemaal.”

Tweede thuis
“De ruimte kan, maar hoeft geen 

handelspand te zijn. Het opzet is om 
een tweede thuis te creëren voor jon-
ge ondernemers, die op deze plek elk 
hun project verder uitbouwen. Het 
is een gedeeld atelier annex show-
room, dat bijvoorbeeld een tweetal 
keren per maand de deuren open-
gooit voor geïnteresseerd kopers.” 

Natuurlijk motiveerde ook het fi-
nanciële plaatje haar tot een oproep 
naar collega-creatievelingen. “Voor 
jonge starters is een eigen werk- en 
verkoopsruimte een luxe, die maar 
weinigen zich kunnen veroorloven”, 
zegt Leysen. “De huur van een pand 
in het centrum van Antwerpen be-
draagt algauw 1500 euro of meer.”

Pas zag Veronique Leysen in een 
zijstraat van de Nationalestraat het 
gedroomde pand. “Ik kwam net te 
laat, maar wie weet heb ik met het 
gedeelde enthousiasme van gelijk-
gestemden gauw een vaste stek in 
de stad.” 
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