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ook niet bang om iets te verprutsen. Durven 
is alles in dit vak.’’

Hoewel Van Ee kiest voor de opleiding tot 
verpleegkundige, pakt ze na haar trouwen 
toch weer naald en draad op. ,,Een buur-
vrouw zei: ‘Wil je geen naailes geven?’ Dat 
ben ik gaan doen, vanaf 1979, op de zolder 
van mijn moeders huis in Kootwijkerbroek.’’ 
Van Ee besloot dat zij meer kennis wilde 
over het vak en ging in 1989 naar de mode-
vakschool in Arnhem en Amersfoort.

PATROOnTekenen Op de modevakschool 
leerde Van Ee patroontekenen. Tot 1998 gaf 
ze cursisten les in het tekenen van patronen. 
Daarna ze besloot haar passie te volgen. De 
aanleiding daarvan was de tentoonstelling 
van Frank Govers in het Haags Gemeente-
museum. ,,Die tentoonstelling boeide me zo. 
Ik zag kleding die zo mooi gemaakt was, het 
was als kunst. Ik maakte een optelsom: als ik 
kan naaien en diploma’s heb in het patroon-
tekenen, dan moet ik dat ook kunnen.’’ Van 
Ee besloot haar gevoel te volgen en belde 
Frank Govers op. ,,Ik kreeg hem meteen aan 
de lijn’’, weet ze nog. ,,Ik vertelde hem wat ik 
deed. Hij nodigde mij uit en vroeg of ik wilde 
helpen met het maken van de nieuwe col-
lectie. Ze hadden net iemand nodig.’’ Van Ee 
twijfelde geen moment en reisde vier dagen 

per week naar Amsterdam. ,,Ik hielp mee 
met de laatste collectie van Frank Govers, 
de grand finale.’’ De collectie werd in 1995 
getoond tijdens de laatste modeshow van 
de couturier in de Amsterdamse Beurs van 
Berlage, waarmee Govers officieel afscheid 
nam van de modewereld en een Koninklijke 
onderscheiding ontving van de toenmalige 
Amsterdamse burgemeester Patijn.  

MART VISSeR Het aandeel van Stien van Ee 
in de collectie van Frank Govers, een van 

Een kijkje achter de schermen bij  
Stien van Ee

Ze laat zich inspireren 
door Dior en Chanel, 
zijde en taft vind je op 
haar bureau.
Ze werkte samen met de 
Nederlandse 
topontwerpers van de 
haute couture Mart 
Visser en Frank Govers. 
De kleding die ze in 
opdracht van hen maakte 
verscheen in magazines 
en fotografieboeken, en 
niet te vergeten: op de 
Amsterdamse catwalk. 
Ontwerpster en couturier 
Stien van Ee (60) uit 
Kootwijk werkt elke dag 
vanuit haar diepste 
passie: mode.

Frida Noordzij

Al ruim twintig jaar runt 
Stien van Ee midden in 
het Veluwse dorp Koot-

wijk haar atelier ‘Van Ee Haute Couture’. ,,Ik 
heb een jaar in Amsterdam gewerkt, maar 
dat was niets voor mij. Ik was blij dat ik weer 
in mijn atelier in Kootwijk kon werken’’, 
vertelt Van Ee in haar sfeervol ingerichte 
woonboerderij. Terwijl op de achtergrond 
een serenade van Wolfgang Amadeaus Mo-
zart klinkt, en de stagiair vast aan het werk 
is gegaan in het atelier, vertelt Van Ee over 
de houten balken in de woning. ,,Dit zijn nog 
de originele balken van de herberg die hier 
oorspronkelijk stond. Maar die brandde af, 
dat zie je aan de zwartgeblakerde gedeel-
ten’’, vertelt ze terwijl ze naar de balken 
wijst die diagonaal door de woning lopen. 
,,Vroeger zijn deze balken onder het plafond 
getimmerd. Wij hebben ze weer in het zicht 
gebracht, prachtig zijn ze.’’

Dat Van Ee een hele eigen smaak heeft, 
blijkt wel als je verder kijkt naar de in-
richting van haar huis. Donkere meubels, 
paillettenkussens op de leren Chesterfield 
en een antieke kachel. ,,Die nog in werking 
is’’, vult Van Ee aan. ,,Ik houd niet van 
standaard. In veel huizen is alles hetzelfde, 
overal strakke meubels. Ik volg geen trends, 
ik wil dat je een huis binnen stapt en weet 
wie er woont.’’

Haar liefde voor nostalgie is ook wat Van Ee 
drijft in haar werk als couturier. Ze pakt een 
fotoboek, waarin kleding staat van onder an-
dere merken als Dior en Chanel, merken die 
in de jaren ‘20, ‘30 en ‘40 groot en bepalend 
werden voor de mode van die tijd. ,,Dat zijn 
voor mij inspiratiebronnen. Kijk nou naar 
die plooien’’, zegt ze als ze het boek opent 
op een pagina met kleurrijke japonnen, 
ontworpen door John Galliano die in 1997 
artistiek directeur van Dior was. ,,Daar zit 
zo’n creativiteit in, én zoveel werk. Deze man 
was heel creatief en ontwierp de prachtigste 
creaties’’, vertelt Van Ee.

HAUTe COUTURe Van Ee weet uit eigen erva-
ring hoeveel tijd, werk en kosten er zitten in 
een jurk van hoogwaardige kwaliteit. Vaak 
met de hand gemaakt. Dat is haute coutu-
re. ,,Als kind van vijf naaide ik al kleding’’, 
herinnert ze zich. ,,Mijn moeder stimuleerde 
mij. Ze gaf mij een stuk stof en zei dat ik die 
net zo mocht knippen als ik zelf wilde. ‘Daar 
leer je van’, zei ze dan. Ik knipte armsgaten 
in de zakdoek, zodat mijn popje die kon 
dragen als jurk. Dankzij mijn moeder ben ik  p Stien van Ee: ,,Ik wil dat je een huis binnen stapt en weet wie er woont’’.
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Nederlands bekendste modeontwerpers uit 
die tijd, bleef niet onopgemerkt. Niemand 
minder dan couturier Mart Visser belde op. 
,,Hij vroeg: ‘Kun je avondkleding naaien?’ Ja. 
‘Op de ambachtelijke manier?’ Ja. ‘Wil je dat 
voor mij gaan doen?’ Ja. Ik had het nog nooit 
gedaan, maar ik wist dat ik het maken kon, 
als ik iets zag.’’ 
En zo begon een nieuw avontuur voor de 
Kootwijkse. ,,Ik werkte vanuit huis, vanuit 
mijn eigen atelier hier in Kootwijk. Via de 
fax stuurde Mart Visser zijn ontwerpen. Die 
maakte ik in katoen. Dan ging ik met vier 
of vijf avondjurken naar Amsterdam om af 
te passen op de modellen.’’ Ook richtte zij 
zich op de korsetten in de jurken en ande-
re details, zoals de met zijde overtrokken 
knoopjes. ,,En ik maakte paspelknoopsgaten 
in avondkleding en werkte met de mooiste 
stoffen.’’

WILLEM-ALEXANDER EN MAXIMA In die 
tijd maakte Van Ee onder meer de jurk van 
operazangeres Miranda van Kralingen, die 
zij droeg tijdens haar optreden op de bruiloft 
van koning Willem-Alexander en koningin 
Máxima. ,,Het ontwerp was van Mart Visser, 
maar het was een bijzonder moment om de 
jurk die ik had gemaakt op tv te zien.’’ 
Hoewel dit een droom was die uitkwam, 
moest Van Ee haar eigen klanten afzeggen. 
Ze besloot in 2006 opnieuw haar gevoel 
te volgen. Om zich op haar eigen klanten-
kring te kunnen richten, zei ze Mart Visser 
vaarwel.

KINDEREN Dat Van Ee zich met passie op 
haar carrière kon storten, had grotendeels te 
maken met het feit dat ze voornamelijk thuis 
werkte. Ze werd moeder van vier kinderen, 

drie zonen en een dochter. ,,De jongens 
kunnen alle drie naaien’’, vertelt ze trots. 
Ze herinnert zich dat haar jongste zoon op 
zesjarige leeftijd een cursist hielp met het 
inspannen van de naaimachine. Geen van 
de drie is in moeders voetsporen getreden. 
Ze hebben voor een andere passie gekozen. 
,,Zij zijn heel creatief met metaal. Wat ik met 
stof kan, kunnen mijn zonen met staal’’, legt 
ze uit. ,,Onze dochter is ook heel creatief. Zij 
heeft gevoel voor styling en kan zich goed 
kleden. Ze studeert communicatie, ook een 
creatief beroep.’’

ATELIER Vanuit de woonkamer gaat Van Ee 
een lichtblauw geschilderde deur door. ,,Dit 
is de ontvangstruimte bij mijn atelier.’’ In de 
ruimte staan twee stoelen, die doen denken 
aan de Victoriaanse stijl. Een bijpassende 
hocker op wielen fungeert als salontafel. In 
de kleine, sfeervolle ruimte staan verschil-
lende paspoppen, gehuld in creaties van 
Stien van Ee. Ze wijst naar een oudroze setje, 
een rok en bijpassend jasje. Rond de middel 
een gestrikt ceintuur. ,,Bij dit ontwerp heb 
ik me laten inspireren door Dior in de jaren 
‘50’’, legt ze uit. ,,Alles is gemaakt van zijde. 
Voel maar.’’ De zijde is steviger aan de 
buitenkant, de voering is zacht. ,,Dit heb ik 
jaren geleden gemaakt voor mijn schoonzus. 
Laatst droeg ze het nog tijdens een speciale 
gelegenheid. Ik maak een stuk het liefst voor 
meerdere gelegenheden. Wanneer het voor 
jou gemaakt is, draag je het ook graag.’’

Dan opent ze de deur naar het atelier. Op een 
grote tafel, ontworpen en gemaakt door haar 
zonen, tekent de stagiair patronen uit. Van 
Ee kijkt even mee. ,,Dit mag je uitknippen. 
Ga je dan verder met het achterpand?’’ 

Ook in het atelier zijn de oude balken van 
de herberg terug te vinden. In de hoek is 
een klein plateau met paspoppen erop, waar 
verschillende ontwerpen van Van Ee op 
hangen. Opvallend is de trouwjurk. ,,Die ont-
wierp ik voor mijn schoondochter’’, vertelt 
Van Ee. Ook laat ze een witte blouse zien, be-
legd met kant en kralen. ,,Ik gooi niets weg. 
Dit zijn hergebruikte restjes kant. Er zit heel 
veel tijd in zo’n stuk, want alles wordt met de 
hand erop genaaid. Dat vergt veel geduld en 
precies werk.’’

GROEN Terug in de woonkamer drinken we 
koffie aan de brocante tafel bij het raam. Van 
Ee wijst naar het grasveld voor de woonboer-
derij, waar een smeltende sneeuwpop het 
laatste bewijs is van het witte weekend begin 
januari. ,,De natuur is niet voor niets groen, 
dat geeft rust en inspireert ook’’, legt Van 
Ee uit. ,,Deze woning ligt in een natuurlijke 
omgeving, een mooie entourage om coutu-
re-klanten te ontvangen.’’ Ze wijst naar de 
zachtgroen geschilderde deur van het atelier. 
,,Kijk, bij de deur staat Helleborus, een plant 
die bloeit in de winter.’’ De plant met zijn 
groene bladeren en witte bloemknoppen is 
de juiste toevoeging aan het toch al idylli-
sche huis. 

Heeft deze geoefende ontwerpster nog kle-
dingadvies? ,,Een fout die veel vrouwen ma-
ken, is wanneer ze een kledingstuk bij een 
ander mooi vinden staan, het voor zichzelf 
kopen. Er is een reden waarom het juist bij 
die persoon mooi staat. Jouw lichaam heeft 
misschien hele andere vormen en je hebt een 
eigen persoonlijkheid, die niet goed uitkomt 
in die outfit.’’ 
,,Verder raad ik een basisgarderobe aan. 

 p Stien van Ee: ,,Ik werkte vanuit huis, vanuit mijn eigen atelier hier in Kootwijk. Via de fax stuurde Mart Visser zijn ontwerpen. Die maakte ik in katoen´ .́
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Daar kun je eindeloos mee vooruit. Een 
mooie basic jurk is bijvoorbeeld te combine-
ren met een leren jasje. Maar als je er dan 
een shawl bij draagt, heb je weer een hele 
andere look.’’ Als kenner adviseert Van Ee 
een op maat gemaakt kledingstuk. ,,Inves-
teer in een jurk of colbert dat speciaal voor 
jou gemaakt is en bij jouw lichaam past. Ik 
breng de proporties terug, ik doe meer dan 
de plastische chirurg, zeg ik wel eens’’, ver-
telt ze lachend. ,,Maar als je een kledingstuk 
op maat hebt, staat het je altijd mooi. Met an-
dere schoenen erbij of een leuke ketting kun 
je het stuk eindeloos combineren en voelt het 
steeds weer als nieuw.’’ 

DROOM Hoewel Van Ee al veel heeft weten 
te bereiken in de wereld van haute couture 
heeft ze nog wel een droom: Maxima kleden. 
,,Ik denk dat ik het kan.’’
Van Ee besluit met een opsteker voor alle 
vrouwen: ,,Je hoeft niet super slank te zijn 
om mooi gekleed te gaan. Als je ziet hoe dun 
de vrouwen in de modebladen zijn, dat is 
vaak een gevolg van anorexia. Het zit niet in 
het slanke, het gaat erom dat de kleding past 
bij je figuur. Elke vrouw heeft mooie punten, 
leg daar de accenten op. Én accepteer je 
gewicht. Het hoort bij jouw lijf.’’ 
Ook vindt ze het belangrijk om te benadruk-
ken dat ze dankbaar is voor het werk dat ze 
mag doen. 
,,Mij komt die eer niet toe, vind ik. Ik vind 
het mijn plicht om mijn dagelijks werk te 
doen en de gave die ik heb gekregen te 
gebruiken. En ik wil mensen, voor wie het 
soms lastig is om in de winkel iets te vinden 
dat bij hun lichaam past, in draagbare en 
eenvoudige kleding steken die niet te koop is 
in de winkels.’’
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