
Marianne Tuerlings, eigenaar van Shirdak en honorair consul van Kirgizië: ‘Deze kleden passen heel goed in eenmodernNederlands interieur.’ FOTOMARJOLIJNE PERQUIN

Centraal-Azië aan de Prinsengracht
Marianne
Tuerlings leeft in
haar stijlwinkel
Shirdak tussen
de nomaden uit
Kirgizië. Van elk
tapijt, hoedje of
jasje in haar
winkel kent ze
demaker
persoonlijk.
STEF VERHOEVEN

Als je de exotische stijlwinkel
Shirdak binnenloopt, staan
al je zintuigen in een mum
van tijd op scherp. De felle

contrasterende kleuren in animisti-
sche patronen van de kledencollec-
tie uit Kirgizië zijn een lust voor het
oog. De geur van vilt, wol, leer en
katoen streelt je neusharen. En je
krijgt de onbedwingbare behoefte
omallesmetde topjes van je vingers
aan te raken.
Shirdakeigenaar Marianne Tuer-

lings (50), voormalig docent teke-
nen en kunstgeschiedenis, is trots
op wat ze in ruim acht jaar in haar
winkel aan de Prinsengracht heeft
opgebouwd. Sinds ze min of meer
bij toeval een kist textiel uit Cen-
traal-Aziëmochtuitzoekenvoor een
bevriende tapijthandelaar, is haar
passie voor ambachtelijk gemaakt
design hevig opgelaaid.
“Ik kwam in die geheimzinnige

kist een kleed tegen met een opval-
lend modern patroon,” zegt ze, wij-
zend op één van de fraai uitgelichte
wandkleden in haar winkel. “Zoiets
had ik nog nooit gezien. Ik wilde er
meteen alles vanweten.”
Het kleedwas van vilt enwerd een

shirdak genoemd. Het was volledig
handgemaakt door nomaden in Kir-
gizië, een voormalige provincie van
de Sovjet-Unie. Elk patroon vanani-
mistische symbolen vertelt een ei-
gen verhaal. De nomaden gebrui-

ken hun textiel – kleden, hoofddek-
sels, shawls en jassen – om verha-
len door te geven, van generatie op
generatie.
“En ik dacht ook: dit kleed past

heel goed in een modern Neder-
lands interieur. Zeker als ik het de-
sign en de kleurkeuzes naar mijn
hand kan zetten.” Daarna ging het
snel. Tuerlings reisde naar Kirgizië
en Oezbekistan en bezocht er de
kleine viltateliers van de makers.
“Daar vielen de puzzelstukjes op
hun plaats. Soms denk ik wel eens
dat ik in mijn vorige leven in een
yurt (een nomadentent) ben gebo-
ren,” zegt ze lachend.
De zomer daarna ging ze opnieuw,

maar nu om zaken te doen en meer
te leren over de achtergronden van
de nomadische viltcultuur. In haar
werfkelder aan de Oude Gracht in
Utrecht begon ze lezingen te geven
en verkocht ze af en toe een kleed of
een kledingstuk. “Toen is het idee
van lifestylewinkel Shirdak ont-
staan, als enige in Nederland hele-
maal gespecialiseerd in textiel, kle-
ding, kunst en schoenen uit Cen-
traal-Azië.”
Tuerlings kent de makers van de

spullen die ze verkoopt bijna alle-
maal persoonlijk. “Dat contact vind
ik belangrijk. Niet alleen omgoed te
kunnen overleggen over het design
ende kwaliteit vanhet textiel, ikwil
ook dat het de vrouwen met wie ik

‘Pas als je een keer te paard door de
valleien van Kirgizië hebt gereden,
snap jewaarom ik zowilwerken’

werk goed gaat. Daarom reis ik bij-
na jaarlijks naar Kirgizië om een
rondje te maken langs Rosa, Gulna-
ra, Jyldyz, Nazira, Gulumen alle an-
dereviltvrouwenenontwerpersmet
wie ik graag werk. Natuurlijk is dat
tijdrovend en vast niet zakelijk.
Maar pas als je een keer te paard
door de eindeloze valleien van Kir-
gizië hebt gegaloppeerd, snap je
waarom ik zowil werken.”
Haar veelvuldige visumaanvragen

begonnen de ambassadeur van Kir-
gizië in Brussel op te vallen. In 2007
vroeg hij haar officieel om honorair
consul van Kirgizië te worden voor
Nederland.
“Ik vond dat een heel eervol ver-

zoek,” zegtTuerlings.Het is eenarm
landmet een ingewikkelde geschie-
denis en een tamelijk instabiele
democratie. Ik heb niet de illusie
dat ik daar snel iets in kan verande-
ren,maar opmijn eigenwijze kan ik
wel een bijdrage leveren. Als han-
delaar op lokaal economisch ni-
veau, maar ook als vraagbaak en

uithangbord hier inNederland.”
Ook al spreekt ze als honorair

consul nu regelmatig met ministers
en hooggeplaatste bestuurders in
Kirgizië, hoofdzaak voor Marianne
Tuerlings blijft haar liefde voor het
traditionele ambacht van de vilt-
makers en de producten die ze sa-
men met hen ontwerpt. Deze week
staat ze daarom gewoon met een
stand op de beurs Meesterlijk – de-
sign enambacht in deRAI.Daarpre-
senteert ze onder andere een nieu-
we lijn laarzenmet een kleurrijk pa-
troon.
Tuerlings: “Het is zo bevredigend

om te zien hoe mijn schetsen en te-
keningen met behulp van een am-
bacht tot eigentijds en eigenzinnig
design kunnen leiden. Daar kan ik
echt heel gelukkig vanworden.”

Shirdak, Prinsengracht 192, 6266800.
www.shirdak.nl.
Meesterlijk – design en ambacht in de
RAI loopt nog tot enmet 2 oktober.
www.meesterlijk.nu

PS5stijlDINSDAG 27 SEPTEMBER 2011

sodauw personal trainer

Heeft u ook een vraag aan de personal trainer? Mail soda@parool.nl

Ik lees vaak dat het goed is om zesmaaltijden per dag te eten. Is dat zo?
“Ja, op diemanier voorziet u het lichaam van constante voeding voor uw spieren, herstel en energie.
Zesmaaltijden per dag lijkt veel, maar het gaat niet om complete diners. Let er wel op dat elkemaaltijd
genoeg voedingsstoffen bevat. Denk hierbij aan koolhydraten, eiwitten, vetten, en voedingsvezels.
Ideaal is een verhouding van 40-45 procent koolhydraten, 35-40 procent eiwitten en rond de 20 procent vet
permaaltijd. Het let niet altijd zo nauw,maarmet bijvoorbeeld 45 procent vet en koolhydraten enmaar
10 procent eiwitten slaat u de plank flinkmis.”

Hoge brogue
De opvallende brogues in de nieuwe
collectie van het toonaangevende
Zweedsemodemerk Acne kunnen
qua hoogte concurrerenmet de
dikgezoolde brogues van Prada.

Maar de Spin shoe van Acne
heeft een sleehak; een stuk
eleganter. Prijs€550.
http://shop.acnestudios.com


