
I
n zijn Knitwear LAB in Almere
voelt de 58-jarige ras-breier
zich als een vis in het water.
Buiten, in de zon zitten de
bezoekers van een garenbeurs
aan lange tafels. Binnen gonst
het van de bedrijvigheid. Ach-
ter de computers programme-
ren de professionals van zijn

team uiteenlopende opdrachten voor de
vijf industriële breimachines die zijn
werkplaats inmiddels rijk is.
Blijmoedig vertelt hij over de niet altijd
even soepel verlopende voorgeschiede-
nis. Zijn moeder dreef een handwerk-
winkel in Abcoude. Wanneer zij druk
was, moest hij als nakomertje zich daar
maar zien te vermaken. „Als ik me
verveelde, zei mijn moeder: ’Pak maar
wat uit de winkel’. Ik kan borduren,
macrameeën, knopen en breien. Mijn
eerste trui heb ik op mijn twaalfde
gebreid, op de hand nog.” 
Zijn moeder was ook dealer van Brother
handbreimachines. Thijs haalde er een
’onder het stof’ vandaan. „Dat bleek
veel leuker dan handbreien, dat is te
traag voor mij’, legt hij uit.

Roetsjbaan

Zonder de middelbare school af te ma-
ken gaat hij naar de kunstacademie in
Arnhem. „Daar was ik de enige die aan
het breien was.” Hij bouwt ondertussen
een handeltje op. Thuis-breisters maken
voor hem truien. Het gedoe eromheen
valt hem tegen. Ook de kunstacademie
houdt hij voor gezien. Hij besluit een
breifabriek te beginnen. Hij is dan
achttien jaar.
In Duitsland koopt hij voor ongeveer
70.000 gulden zijn eerste industriële
breimachine. Het geld kan hij lenen van

een moeder van een vriendin en van de
bank. Vol jeugdige overmoed huurt hij
een eerste verdieping in de Passeer-
dersdwarsstraat in Amsterdam. Bij
nader inzien niet zo handig, want in de
toch al supersmalle straat moet de loei-
zware machine met een hijskraan wor-
den geplaatst.
De kleurrijke, nieuwe en vooral jonge
ondernemer valt op in de hoofdstad. Hij
haalt alle grote kranten. Het wordt dag
en nacht werken. „Mooie dingen breien
voor meerdere klanten, waaronder de
Bijenkorf. Zo’n 500 truien per maand.
Eigenlijk kon ik nog geen bedrijf lei-
den. Ik kon niet plannen en werd door
mezelf ingehaald. Na drie jaar trok ik
de stekker eruit.”
Als vrienden en vriendinnen hun stu-
dies afronden, likt hij - anders wijzer
geworden en belast met flinke schulden
- zijn wonden. Hij heeft dan wel ont-
dekt hoe je breimachines kunt pro-
grammeren. Hierin gaat hij lesgeven in
Turkije. Als jonge professional kan hij
ook aan de slag bij een breifabriek in
Staphorst. Een paar jaar later, inmiddels
dertiger, runt hij na een overname een
fabriek in Volendam die levert aan
verschillende grote merken. 15 Machines
en 35 werknemers groot. Hij wordt
eigenaar van de fabriek. Oost-Europa,
vervolgens ook China, komt concurre-
rend de markt op. In een paar jaar tijd
kost dat de kop van menig Nederlandse
breifabriek. Ook Thijs moet zijn bedrijf
sluiten. Op dat moment heeft hij twee
kleine kinderen en woont in een te
klein en al snel te duur huis in Amster-
dam. Hij wijkt uit naar Almere.
Dan volgt een, zoals Thijs het zelf zegt,
’rare zijstap’. Hij volgt een studie na-
tuurgeneeskunde en wordt therapeut.
In de praktijk komt hij erachter dat hij

niet genoeg geduld heeft voor dit werk.
„Al was de zoektocht fijn en nuttig.”
Een voor hem afschuwelijke vaste baan
als verkoper voor een Chinees textielbe-
drijf volgt. Overduidelijk is Thijs ook
niet voor werknemer in de wieg gelegd.
Jaren als verkoper, zonder nog een
breisel te voelen, voor allerlei Chinese
en Turkse breifabrieken volgen. Gaan-
deweg wordt hij steeds ongelukkiger.
Mist hij het breien? „Toen kwam mijn
scheiding en ik belandde als beginvijfti-
ger in een ultieme midlifecrisis.”
Gelukkig heeft hij nog wat geld. Hij

koopt als ’troost’ een oude industriële
breimachine en stalt die in zijn garage.
„Niet om een fabriek te beginnen, maar
in eerste instantie om gewoon zelf weer
wat te maken.”

Label

Cherish Brouwer komt erbij. Jong en
net van de academie wil zij ook leren
breien. Ze weet veel van mode. Bloed
kruipt waar het niet gaan kan. Samen
beginnen ze een klein label onder Thijs’
eigen naam. Als er nog een machine
bijkomt groeien ze uit het pand. „Maar
’blessing in disguise’ komt vlakbij mijn
huis een bedrijfsunit vrij. Inmiddels
waren we ook een bedrijf onder de
naam Knitwear LAB begonnen. Er ko-
men meer machines bij en andere jonge
mensen zoals Cherish komen op ons af,
goede stagiaires en programmeurs.”
Om hoe hij veel leerde, vooral hoe het
niet moet, kan Thijs tegenwoordig met
zelfkennis lachen. Alles is op z’n plek
gevallen. „Ik ben 58 en heb nog zeker 10
jaar werk voor me. Voor het eerst heb ik
het gevoel blij te zijn met alles. Samen
met een leuk team runnen we een echt
bedrijf. We gaan goed. Een vast team
van tien, continue aanloop van stagiai-
res vanuit de hele wereld, een professio-
neel lesprogramma, net weer twee nieu-
we machines erbij, sinds kort een fa-
briek voor hoogwaardige productie in
Turkije en fijne opdrachtgevers.” 
„We hebben net het plan opgevat om
een Knitwear LAB op te zetten in Parijs.
Dichtbij de grote ontwerpers. Ik droom
ervan die als klant te hebben.”
De volhouder is weer helemaal in zijn
brei-element. ,,Ze zeggen wel eens dat
ik van rubber. ’Hij stuitert altijd weer
terug’. Dat klopt.”

Insteken,
omslaan en

af laten
glijden

Thijs Verhaar komt altijd weer uit op breien. Breien met grote indus-
triële machines heeft zijn hart gestolen. Steevast loopt hij er kleurrijk
’zelfgebreid’ bij. Vooral ’s winters kan hij uitpakken en gaat hij in uit-
bundige kledij over straat. Voor hem geen anonieme kleding. ’Practice
what you preach’.

Ik belandde 
in een ultieme
midlifecrisis

Uitgesproken

In de serie Uitgesproken gaat Heleen Vink op zoek naar mensen die UITGE-
SPROKEN zijn, uitgesproken ideeën hebben, uitgesproken leven, uitgespro-
ken geloven, uitgesproken wonen, zich uitgesproken kleden, uitgesproken
meningen hebben, mensen die niet schromen kleur te bekennen.


