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De aantrekkingskracht van zalig zacht kasjmier
Het Nederlandse kasjmiermerk Extreme Cashmere maakt kasjmier truien zonder concessies
3 nov 2016 / Karine Bloem
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Kasjmier is een schitterend materiaal, dat op steeds meer plekken te koop
is. Maar willen we dat wel? Niet alleen het ecosysteem heeft er last van,
ook de kwaliteit gaat achteruit. Saskia Dijkstra, oprichtster van Extreme
Cashmere en kasjmier-deskundige, is in ieder geval concessieloos: op
prijs, kleur en gewicht. “We doen dus ook niet aan uitverkoop.”
Kasjmier is zo’n luxe materiaal, dat het lange tijd niet voor iedereen toegankelijk was. Het
zeer zachte en Gjne woltype is moeilijker te winnen dan reguliere wol en zoals men weet:
schaarste maakt begerenswaardig. Inmiddels liggen er tal van kasjmier items bij fast
fashion modeketens zoals H&M, Zara, Mango en zelfs C&A. Maar is dat wel de kwaliteit die
we willen? Want de stijgende vraag naar kasjmier heeft niet alleen nadelige gevolgen voor
het ecosysteem, het leidt er ook toe dat dit bijzondere materiaal mainstream wordt en van
mindere kwaliteit. Terwijl kwalitatieve kasjmier tegen een reële prijs een heel mooi en
duurzaam product kan zijn. Een trui van goede kasjmier -die met zorg wordt behandeld- kan
tientallen jaren mee en is daarmee de investering waard.

Kennis van kasjmier
Sinds kort is er een nieuw kasjmier-label op de Nederlandse markt. Extreme Cashmere is de
naam, en ze maken gebruik van de beste kwaliteit kasjmier. Achter het merk schuilt
namelijk een echte kasjmier-kenner: Saskia Dijkstra. Ze werkt al achttien jaar met kasjmier
en tot voor kort nog voor een grote kasjmierleverancier in Hongkong die onder meer
kasjmier leverde aan bekende merken als Jil Sander, Joseph, Galeries Lafayette, Agnès B,
Banana Republic en Massimo Dutti.
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Kasjmier is vernoemd naar het gebied van het oorspronkelijke geitenras wiens ondervacht de kasjmiervezel oplevert, en die voornamelijk
voorkomt in India, Pakistan en China. ©FTC Cashmere

Wat is kasjmier?
Maar eerst even terug naar het materiaal en haar oorsprong. Kasjmier is vernoemd naar het
gebied van het oorspronkelijke geitenras wiens ondervacht de kasjmiervezel oplevert. Dit
ras komt voornamelijk voor in India, Pakistan en China. Maar eigenlijk kwam de kasjmier
vroeger uit de Centraal-Aziatische hooglanden, Tibet en Binnen-Mongolië. De vezel van de
beste kwaliteit wordt gewonnen van de nek en de kin van de kasjmiergeit. Niet gek dus dat
er een ^ink aantal geiten voor nodig is voordat het een behoorlijke pluk oplevert. Dijkstra:
“Hoeveel truien er van één kasjmiergeit gemaakt kunnen worden, is helemaal afhankelijk
van het gewicht van de trui. Er zijn truien van 180 gram en er zijn truien van 1800 gram.” Het
gewicht van een trui wordt bepaald door enkel- of dubbelgeweven garen en wordt geduid
met ‘ply’. Hoe hoger de ply, hoe dikker en zwaarder de trui, en hoe duurder. De kwaliteit van
het garen blijft overigens hetzelfde.
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Het gewicht van een trui wordt bepaald door enkel- of dubbelgeweven garen en wordt geduid met ‘ply’. Hoe hoger de ply, hoe dikker en
zwaarder de trui, en hoe duurder. ©Extreme Cashmere

Binnen-Mongolië
Volgens Saskia Dijkstra is de beste kwaliteit kasjmier te vinden in Binnen-Mongolië. “De
geiten van Binnen-Mongolië hebben een lichtere en zachtere vacht. In de winter is het er erg
koud en droog – min twintig – en in de zomer heel warm. De vacht van de geiten groeit in
voorbereiding op de winter, en zo rond april worden ze gekamd. In principe worden alleen
de haren gebruikt van onder de oksels, de kin en de buik van de geit, die zijn het zachtst.”
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De ruwe haren worden eerst gesorteerd op kleur en schoongemaakt. Dan krijg je een pluk die lijkt op wol maar die zachter aanvoelt.

Productieproces
Tijdens de productie worden de ruwe haren eerst gesorteerd op kleur en schoongemaakt.
Dan krijg je een pluk die lijkt op wol, maar die zachter aanvoelt. Het pure product is het
duurste. Dan wordt het eventueel geverfd en dán pas worden er garen van gesponnen. De
donkere kleur kasjmiervezels worden gebruikt voor de donkere kleuren garen, de lichte voor
de lichtere kleuren. De verfstof pakt dan beter. De lichte variant is het duurst, want die zit
het dichtst bij het ruwe product. Dijkstra: “Wij vroegen daarom altijd eerst de kleurkaart bij
een order zodat je beter de prijs kon inschatten.”
In China – tegenwoordig een van de grootste kasjmier-producerende landen – geldt een
afname van tachtig kilogram per kleur. De hoeveelheid truien die je daarvan kunt
produceren, hangt dus van het gewicht van de trui af. Het wisselt tussen de tweehonderd
en vierhonderd truien. De prijs wordt bepaald door de kleur van het ruwe materiaal, de
lengte van de garen en de ‘micom’(de noemer voor de waardes die komen uit een
microscopische test waarbij de dikte, pigmentatie, diameter en andere kenmerken worden
onderzocht, red.). Verder telt de kwaliteit van de machines waar ze op gebreid worden en
de omgeving ook mee.
Dijkstra: “Het belangrijkste element in het maakproces van kasjmier is het wassen. Een net
gebreide kasjmier trui is namelijk keihard. Het verhaal gaat dat eind 1800, begin 1900 in
Groot-Brittannië, de strak gebreide kasjmier truien (die destijds alleen mannen droegen),
eerst door het personeel werden gedragen zodat de trui zachter werd.”
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Traditie en kwaliteitsgarantie
Groot-Brittannië kent dan ook een lange kasjmiertraditie. In Schotland is het begonnen;
Pringle of Scotland is zelfs ho^everancier. Daar zitten ook de oudste kasjmier-weverijen
waaronder Johnstons of Elgin uit 1797. Door de grote opkomst van weverijen in China
hebben deze traditionele weverijen het zwaar. Interessant feit is dat Barrie Knitwear in
Hawick in 2012 van de ondergang werd gered door Chanel. De weverij leverde al 25 jaar
kasjmier aan het iconische modehuis.
In Groot-Brittannië zit bovendien het laboratorium wat de ‘micom’ en yarn length checkt van
kasjmier. “Het kasjmier-garen van onze truien zijn ook gecheckt op yarn length en micom,
want ik wilde het zeker weten”, zegt Dijkstra.
Naast Groot-Brittannië kan Italië eveneens spreken van een belangrijk kasjmier-erfgoed.
Het land staat bekend als producent van de beste luxe kasjmier. Geroemde Italiaanse
kasjmiermerken binnen dat segment zijn onder andere Loro Piana en Brunello Cucinnelli.
De Italiaanse kasjmiertraditie gaat terug naar de 12e eeuw toen het gold als Europees
epicentrum van de textiel- en wolindustrie. Vooral de industriegebieden rond steden als
Genua, Venetië, Milaan en Florence excelleerden in het spinnen en weven. In combinatie
met zijn erfgoed, houdt Italië een natuurlijk voordeel ten opzichte van veel andere kasjmier
producerende landen: het water waarmee de kasjmier in de laatste stap van het proces
wordt gewassen heeft een neutrale pH-waarde die extra zachtheid toevoegt aan het
materiaal. Dit is ook het geval met de Schotse kasjmier.
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Samen met ontwerpster Camille Serra, die eerder bij Margiela en Joseph werkte, besloot Saskia Dijkstra de mooiste kasjmier trui zonder
concessies te maken. © Extreme Cashmere

De mooiste trui
Samen met ontwerpster Camille Serra, die eerder bij Margiela en Joseph werkte, besloot
Saskia Dijkstra de mooiste kasjmier trui zonder concessies te maken. Zoals zij het willen en
niet bepaald door de wensen van de markt: “De vrouw maakt de trui in plaats van
andersom. Je gaat hem dragen zoals je bent”, vindt Dijkstra. Het bleef niet bij één trui en
het concept breidde zich snel uit tot een bredere (unisex-)collectie die geen seizoenen kent
en waarmee ze met het instap-item van €150 -‘het kasjmier t-shirt’- ook een jongere
doelgroep willen enthousiasmeren voor dit mooie materiaal. Extreme Cashmere was
geboren.
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“De vrouw maakt de trui in plaats van andersom. Je gaat hem dragen zoals je bent ”, aldus Saskia Dijkstra. © Extreme Cashmere

Een trui zonder concessies
Dijkstra en Serra hebben tijdens het maakproces alles losgelaten. De prijs, het gewicht, de
modekleuren. “Zo hadden we een trui in ^uo-roze waarvan je denkt dat niemand hem wil,
maar die is nu alweer op. We laten ons niet dirigeren, maken de truien wanneer wij willen en
hoe wij het willen. Daarom hebben we in een aantal truien ook lycra verwerkt, want dan kun
je strakker breien, maakt het rekbaarder en het pilt in ieder geval minder. Het enige is dat je
geen 100% kasjmier op het label mag zetten maar so be it, want het doet niet af aan de
kwaliteit. We bieden ons product ook aan op het moment dat je het kunt dragen, met het
klimaat mee. Het is slow fashion; we nemen de tijd om een perfect product te maken
zonder tijdsdruk.”
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“We laten ons niet dirigeren, maken de truien wanneer wij willen en hoe wij het willen.” © Extreme Cashmere]
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“We bieden het product op het moment dat je het kunt dragen, met het klimaat mee.”

Duurzaam kasjmier
Dijkstra weet met welke fabrieken ze werkt, ze bezoekt ze zelf op regelmatige basis. De
productie draait buiten de modeseizoenen om waardoor de fabrieken in Binnen-Mongolië
niet onder tijdsdruk hoeven te werken. Dijkstra: “Je moet ook goed weten waar je garens
vandaan haalt en wij proberen zoveel mogelijk de garens te gebruiken die op voorraad
liggen. Alleen in enkele gevallen wil je een ‘eigen’ kleur en dan zijn er nieuwe garens nodig.
Er zijn ook geen plastic labels in onze truien genaaid. Het care label met wasvoorschriften
is van katoen en dat krijg je er los bij. Een kasjmier trui is een tijdloos product dus hebben
we geen grote aantallen. Daarom doen we geen uitverkoop en dat draagt ook zijn steen bij
aan duurzaamheid.”

Het pillen van kasjmier
“Kasjmier pilt! Altijd!” Dat is de stellige overtuiging van Dijkstra. Het heeft vooral te maken
met hoe strak het gebreid is. Daarnaast pilt de ene persoon meer dan de ander; want de ene
persoon beweegt nu eenmaal meer dan de ander. Dat is ook een factor die meespeelt. De
truien met een kleur die het dichtst bij het ruwe materiaal zitten (zoals beige- en grijstonen)
pillen het minste, want daar is minder verfstof voor gebruikt. “Voor ons ook een reden om
geen zwarte trui in de collectie op te nemen. We voegen bij onze truien ook een handleiding
voor kasjmier toe. Daarin zeggen we eerlijk dat het materiaal pilt. Fabrikanten verklaarden
ons voor gek, maar het zorgt wel voor transparantie en als de eigenaar van de trui weet hoe
hij deze moet behandelen, dan geef je hem zelf de verantwoordelijkheid over hoe lang het
kledingstuk meegaat.”
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“De truien met een kleur die het dichtst bij het ruwe materiaal zitten (zoals beige- en grijstonen) pillen het minste want daar is minder
verfstof voor gebruikt. © Extreme Cashmere

4 behandeltips van kasjmier volgens Dijkstra
1. “Altijd in de machine koud wassen (30 graden) met speciaal wasmiddel. Leg het plat
te drogen. Vergeet daarna niet te strijken. Dat doe je voorzichtig met een dunne
theedoek tussen het strijkijzer en het kledingstuk. Dan gaat het kasjmier langer mee
en blijft het ook mooi.”
2. “Draag het een dag, laat het twee dagen rusten.”
3. "Doe kasjmier nooit op een hanger, want dat rekt het materiaal uit. Leg het altijd plat
gevouwen in de kast.”
4. “Er bestaan speciale kasjmier-kammetjes voor het pillen. Bij ons krijg je die bij de trui.”

Van 3 tot en met 6 november is er wederom een pop-up van Extreme Cashmere op de
Herengracht 294 in Amsterdam.

SHARE

GERELATEERDE ARTIKELEN

TOON MEER

EN

