
Dit jaar heeft Capsicum de productie van twee nieuwe kleuren

kussenovertrekken uitgezet. Een mooie gelegenheid een bezoek

te brengen aan de Cottage Industries in Kannur.

‘We wandelen over een smal weggetje omgeven door palmbo-

men. Uit de huizen klinkt het klapperen van de weefgetouwen.

Soms wordt het geluid vermengd met dat van een radio of een

televisie, want weven of het omwinden van spoelen met garens,

kan prima met de radio aan of met het zicht op een televisie. 

We gaan een huis binnen en zien een vrouw die garens windt op

spoelen. Ze zit op de grond met

naast haar twee spinnende 

poezen. Het is een vredig 

tafereel. Ze kijkt naar de tele-

visie en schenkt nauwelijks

aandacht aan ons. Ze geeft ons

alleen een kort knikje en dan

zijn haar ogen weer gericht op

het beeld. Waarschijnlijk kijkt

ze naar een spannende serie of

een Bollywoodfilm. 

Even verderop, in een ander huis, zit een vrouw achter een weef-

getouw. Bij binnenkomst zien we dat ze een placemat voor 

Capsicum aan het weven is. Het blijft een prachtig en bijzonder

gezicht hoe op een weefgetouw een placemat ontstaat die straks

in de winkel van Capsicum  zal komen te liggen.

Uit een ander huis klinkt geratel. We zien een man bij een 

ronddraaiende kolos, die op vakkundige wijze garens voor een

ketting aan het oprollen is.

Een bezoek aan de Cottage Industries van Kannur is inspirerend

en laat zien hoe in alle eenvoud de mooiste producten gemaakt

worden’.  

Nelleke van de Streek

Cottage Industry heeft in India een lange geschiedenis. India staat

bekend om haar grote aantallen traditionele Cottage Industries,

zoals o.a. weven, tapijten maken, pottenbakken en metaal- en

houtbewerking. De producten die worden geproduceerd door

de Cottage Industries zijn vooral consumptiegoederen die met

traditionele technieken worden gemaakt. Cottage Industry

ontstond op het platteland, waar veel mensen geen werk en dus

geen inkomen hadden. Het werken vanuit huis stelde deze 

mensen in staat een inkomen te genereren. Bij Cottage Industry

gaat het niet om massaproductie; er wordt met de hand in kleine

aantallen geproduceerd.

De toenemende industrialisatie leidde tot een sterke achteruit-

gang in de Cottage Industries. De grote industrieën konden

immers gebruikmaken van machines en technologische 

ontwikkelingen, waardoor ze in staat waren producten voor een

veel lagere prijs te leveren dan de arbeidsintensieve Cottage

Industries. Grote industrieën produceren snel en goedkoop, 

Cottages Industries zijn langzaam en duur en kunnen daarom niet

concurreren. Echter, van huis uit werken met de hand is beter

voor het milieu; er wordt immers geen gebruikgemaakt van

machines en vervuilende productieprocessen.

Weven is een belangrijk onderdeel van de Cottage Industries in

India. De wevers, mannen en vrouwen, zijn zeer vakkundig en

geven het ambacht door aan hun zonen en dochters. De weef-

getouwen hebben dan ook een prominente plek in hun huizen.

Bijvoorbeeld in de deelstaat Kerala, waar in het dorp Kannur een

deel van de bevolking leeft van de Cottage Industries.

Al vele jaren worden daar voor Capsicum kussenovertrekken en

placemats geweven. Kussenovertrekken en placemats zijn niet zo

breed en daarom heel geschikt om in huis, op een niet al te groot

weefgetouw, te worden geweven.
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ONZE  W INKEL  CAPS I CUM /  www.caps icum.nl
Oude Hoogstraat 1 / 1012 CD Amsterdam

020 6231016 / email: shop@capsicum.nl

maandag 11.00 – 18.00 / dinsdag t/m zaterdag 10.00 – 18.00 

zondag 13.00 – 17.00

Ambacht in huis
Cottage Industry, werken vanuit huis
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Kleuren, vol

AUTUMN KUSSENS
Katoenen kussenhoezen in twee maten, rondom 

afgewerkt met een piping. 

100% katoen, 40x40 cm, €35,-/stuk 

50x50 cm, €45,-/stuk 

SHAWL IKAT
Katoenen zomershawls in twee verrassende

kleurstellingen.

100% katoen, 60x200 cm, Є 45,-/stuk

BATIK KIMONO’S
De collectie batik kimono’s is uitgebreid 

met twee nieuwe dessins.

Nu keuze uit dertien kimono’s, 

dus voor elk wat wils.

100% katoen, 1 maat, €57,50/stuk

BATIK
De batikcollectie blijft zich uitbreiden. Zes 

nieuwe vrolijke, uitbundige kleuren. Geschikt

voor het maken van kleding, gordijnen, 

kussenhoezen en lapjeswerk. Een veelzijdige stof.

100% katoen, 110 cm breed, €12,50/meter

KALAMKARI STOF EN 
KUSSENS
Kalamkari is een met blokken bedrukte of met de

hand beschilderde katoenen stof. Voor het

bedrukken of schilderen van de stof worden

alleen natuurlijke kleurstoffen gebruikt. De

kleurstoffen worden verkregen uit fijn gestampte

bladeren, bloemen, planten, zaden, mineralen en

verschillende wortels.

Stof, 100% katoen, 145 cm breed, €22,50/meter

Kussens, 100% katoen, 40x40 cm, €15,-/stuk

KHADI KATOEN
Khadi katoen, met de hand gesponnen 

en geweven, luchtig en zacht.

Een heerlijke stof om kleding van te maken.

100% katoen, 110 cm breed, €22,50/meter
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STARFISH
Soepel jacquard weefsel met een patroon van in

elkaar overlopende zeesterren.                               

In drie kleurstellingen. Zeer geschikt voor 

gordijnen. 

100% katoen, 150 cm breed, €40,-/meter

BATIK DUPATTA’S
Een dupatta is een sierlijke doek die als shawl 

of omslagdoek kan worden gedragen.

100% katoen, 100x230 cm, €30,-/stuk

ZIJDE UIT THAILAND
Zijde uit Thailand wordt wel de mooiste stof ter wereld genoemd. De strak geweven, glanzende zijden garens geven de stof een parelachtige 

uitstraling. Het changeant effect wordt veroorzaakt doordat de ketting- en inslagdraden met verschillend gekleurde garens geweven zijn. De zijde

is zeer geschikt voor het (laten) maken van sierkussens, gordijnen en niet in de laatste plaats voor feestelijke kleding. 

Onze collectie bestaat uit meer dan 100 kleuren. 100% zijde, 100 cm breed, € 52,50/meter

SHAWLS BANDHANI
Bandhani is een tie & dye techniek. Het patroon

ontstaat door een puntje stof met de vingers  uit

het doek te plukken. Dit plukje wordt afgebonden

en geverfd, waarna  de touwtjes worden verwijderd. 

Twee nieuwe kleurstellingen, zwart/geel en 

lichtblauw/donkerblauw.

100% katoen, 100x250 cm, €47,50

TAFELKLEDEN BLOCKPRINT
Tafelkleden met rode bloemen, speelse groene

blaadjes en takjes, bedrukt met houten blokken. 

Een zomers tafelkleed voor een ronde, 

vierkante of rechthoekige tafel.

100% katoen, 150x150 cm, €45,00/stuk

150x250 cm, €75,00/stuk

Rond, diameter 180 cm, €55,-/stuk

Servetten, 45x45 cm, €6,50/stuk

HERITAGE
Een robuuste stof, geweven met gebundelde 

ketting- en inslagdraden die een geruit effect

geven. We noemen dit ‘basketweave’: de stof lijkt

op een gevlochten mand. 

De stof is sterk en daardoor geschikt om mee 

te bekleden en kussens van te maken.

100% katoen, 135 cm breed, €52,50/meter

IKAT
Capsicum en ikat horen bij elkaar.

Aan de ikatcollectie zijn vier nieuwe 

dessins toegevoegd.

100% katoen, 110 cm breed, €27,50/meter. 

150 cm breed, €40,-/meter

en stralend



dels met haar man en kind bij haar schoonfamilie woont. Zijn

vader overleed toen de kinderen nog klein waren en daarom

moest de oudste zoon Jeet al op jonge leeftijd de zorg voor zijn

familie op zich nemen. Gesteund door een vriend van zijn vader, 

Shiva, zette hij diens taxibedrijfje voort. En ook Dau ging al jong

aan de slag als taxichauffeur.                                                                                                                          

Inmiddels is oma overleden, zijn Jeet en Dau getrouwd en is er

weer nieuw leven in de familie: Jeet is onlangs vader geworden

van een dochter. Ze wonen allemaal in één huis: moeder beneden,

Jeet met zijn gezin op de eerste etage en Dau met zijn vrouw op

de tweede verdieping. De vrouwen zorgen samen voor het huis-

houden en nemen de opvoeding grotendeels voor hun rekening.

De mannen rijden overdag in hun taxi’s door Delhi en omgeving.

En soms gaan ze op meerdaagse tripjes met toeristen die graag per

auto verschillende steden en bezienswaardigheden willen 

bezoeken. 

Als Dau met ons op pad gaat, worden we steevast getrakteerd op

de nieuwste Punjabi disco. De volumeknop wordt dan naar 10

gedraaid en Dau zingt met luide stem alle teksten mee! Mede door

zijn enthousiasme en oprechte persoonlijkheid is elke reis naar

India er weer eentje om verlangend naar uit te kijken. Nog even

geduld tot september, dan ga ik zeker weer genieten van zijn 

gastvrijheid en zijn aanstekelijke lach.

Frenk Taalman

In 2011 reisde ik samen met mijn dochter Josie voor het eerst naar

India, mijn vrouw Nelleke achterna. Voor haar was  het onder-

tussen al haar vijfde of zesde bezoek aan India, maar zoals Nelleke

altijd zegt: ‘een reis naar dat immense land  is elke keer weer een

bijzondere belevenis’. Tijdens die eerste kennismaking met India

werd ik overweldigd door de geuren en kleurenpracht, maar ook

door de hoeveelheid mensen en hun diversiteit.

Op het vliegveld van Delhi werden we toen opgewacht door 

Nelleke; naast haar stond een met tulband getooide Sikh, die ons 

verwelkomde met een bloemenkrans en de woorden: ‘welcome to

incredible India’. Zijn naam was Dau en hij bleek onze chauffeur.

Dat zou hij ook tijdens onze volgende reizen steeds zijn. Hoe 

bijzonder, kleurrijk en divers de Indiase cultuur is, heeft hij ons in

de navolgende dagen en jaren ontelbare malen laten zien en 

proeven! 

Natuurlijk nam hij ons mee naar de bekende toeristische plaatsen,

maar ook naar de meer authentieke, verborgen, culturele 

schatten, die op ons de meeste indruk maakten. Al snel ontstond

er een bijzondere vriendschap, die zich in de loop der jaren

alleen maar heeft verdiept. Onvermijdelijk zijn de altijd terug-

kerende rituelen, zoals een

rondje in zijn nieuwe auto

met de vaste tussenstops

voor een hapje en een

drankje. En niet te missen is

een bezoek aan zijn huis en

zijn familie, waar we altijd

met open armen worden

ontvangen en volledig zijn

opgenomen als onderdeel van dit warme gezin.

Verdriet en geluk worden met ons gedeeld: het overlijden van een

familielid, de geboorte van een kind; alles met de gedachte dat dit

onderdeel is van hetzelfde leven. Of zoals ze daar zeggen: verdriet

en geluk moet je koesteren en delen met de mensen van wie je houdt.

Toen ik de familie leerde kennen, bestond die uit de oma en de

moeder van Dau, zijn oudere broer Jeet en zijn zusje, die inmid-

B E Z O E K  O N Z E  N I E UW E  W E B S H O P : www.caps icum.nl
Achter de schermen hebben we het afgelopen jaar hard gewerkt aan onze nieuwe webshop. We zijn blij met het 
resultaat. Hoewel we natuurlijk hopen dat u in onze winkel blijft komen, is het ook mogelijk om via onze webshop te
bestellen. Bent u geïnteresseerd in gordijnen? Via onze webshop kunt u een staal bestellen om thuis de kleur en de 
kwaliteit te zien en te voelen. 
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