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ESSAY

Vier jaar geleden nam ik voor het eerst een brei-
naald in mijn hand. Ik zag de naalden glinste-
ren in een winkelraam volgepropt met wol. Het 

was een drukke dag geweest vol werkafspraken. Glad 
en koud, zacht en warm: vanachter het glas fluisterden 
naalden en wol mij een belofte van afstand van de da-
gelijkse drukte toe. Misschien, dacht ik, kan mijn hoofd 
rusten als mijn handen in de weer zijn. Die week breide 
ik een sjaal, de eerste van velen. 

Vandaag brei ik nog steeds. En ik ben niet alleen. Tijdens 
het wachten, het kletsen en het treinen duiken steeds 
meer breiliefhebbers op. Vandaag herken je hen aan de 
naalden die gevaarlijk uit grote handtassen priemen. Je 
herkent hen niet meer aan de rimpels in het gezicht. 
Breien blies het stof van haar wollig imago. Greta Goos-
sens is al acht jaar lerares breiwerk aan het CVO Kisp 
in Gent. Zij zag deze verjongingskuur van dichtbij. “De 
helft van mijn cursisten is jonger dan vijftig. De laatste 
jaren zie ik nog meer jonge mensen zich aanmelden 
voor dit vak: studenten en dertigers. Ik begrijp dat: het 
gezin en de job geven stress. En handwerk brengt een 
zekere rust in je leven.” 

Sociologisch onderzoek naar de tijdsbesteding van de 
Vlaming (TOR) bevestigt dat jonge mensen steeds meer 
handwerk doen. In 2013 was handwerk even populair bij 
65-plussers als bij 25- tot 39-jarigen. Opvallend is dat 
dertigers meer handwerken dan prille twintigers en 
veertigers. Nochtans heeft net die groep de minste vrije 
tijd omdat de zorg voor jonge kinderen hen vaak in be-
slag neemt. Waarom willen jonge mensen die het meest 
gebukt gaan onder een gevoel van tijdnood hun luttele 
vrije momenten invullen met tijdrovend handwerk? Aan 
het financiële plaatje ligt het niet, volgens Greta Goos-
sens. “Mooie stof en kwaliteitsvolle wol kosten al snel 

evenveel als een kledingstuk uit de betere boetiek. En 
dan moet je het nog zelf maken.”

De Craft Yarn Council of America vroeg vijfduizend 
breiliefhebbers waarom zij breien. Het antwoord luidt 
dat breien voornamelijk plezierig is. Waaruit bestaat de 
eenvoudige vreugde die mensen voelen wanneer zij zich 
neervlijen met een bol wol?

Tijd laten verglijden. Tijd ervaren zonder de druk van 
productiviteit. Die vreugde kan breien schenken. In een 
wereld waar tijd steeds vaker aanvoelt als een vijand 
omdat we er nooit genoeg van hebben, voelt het spen-
deren van tijd die niet leidt tot onmiddellijke resultaten 
als een luxueus plezier. Tijd kan zo opnieuw iets worden 
dat je beleeft. 

Dat gevoel van werkelijke tijdsbeleving is zeldzaam in 
onze samenleving. Boosdoener is de wonderlijke intre-
de van de klok, die eender waar op deze wereld op de-
zelfde manier tikt. De klok maakt van de verschillende 
unieke menselijke ritmes een universeel ritme. Het giet 
onze maatschappij in een rigide tijdsstructuur die wordt 
opgelegd door het tempo van seconden en uren. Ooit 
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“Onze tijd geven, spenderen of 
verliezen, hem laten verglijden, 

zijn nu de enige manieren waarop 
wij weerstand kunnen bieden 

aan de algemene economie van de tijd”
Sylviane Agacinski, 2000  

“Misschien, dacht ik, 
kan mijn hoofd rusten 

als mijn handen in 
de weer zijn”
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was dat anders. Tot de late middeleeuwen bepaalden 
menselijke activiteiten en de bewegingen van de natuur 
de tijdsindeling van mensen. Het verschil tussen toen en 
nu toont zich duidelijk in de manier waarop wij omgaan 
met dagelijkse bezigheden.

Wanneer wij een maaltijd bereiden, lezen we eerst hoe-
veel minuten van onze tijd het recept vraagt. Kookboe-
ken als Jamie’s 30 Minutes Meals tonen hoe wij activi-
teiten benaderen die onze maag, onze tijd en ons leven 
horen te vullen: wij zetten ze op een streng tijdsdieet. 
Voor een middeleeuwse boer duurde het bereiden van 
een maaltijd zo lang als het melken van vier koeien of het 
wieden van een klein veld. Terwijl onze dag wordt be-
paald door de klok, werd hun dag gevormd door unieke 
menselijke activiteiten. 

Vandaag missen we een gevulde tijd. Want ondanks alle 
activiteiten die wij in een dag proppen, voelt onze tijd 
vaak leeg aan, als een springdans van de ene minuut 
naar de andere. Geen wonder dat mensen klagen dat zij 
worden geleefd door een tijd die niet hun eigen tempo 
volgt. Volgens de Franse filosofe Sylviane Agacinski kan 
je je verzetten tegen die lege tijd waarin geen seconde 
verloren mag gaan.  Tijd laten wegslippen is de bood-
schap. 

Net om die redenen is breien vandaag zo plezierig voor 
jonge mensen in hoge tijdnood. Ze bezweren het dram-
merige tikken van de wijzers van de klok met het tikken 

van breinaalden. Dat geluid is een persoonlijk getik op 
een tempo dat enkel zij bepalen, geen universeel geluid 
van een klok die ons allen voortduwt. Wanneer je breit, 
beleef je tijd op een tempo dat enkel het jouwe is. Zo 
wordt tijd weer je vriend. De Amerikaanse romanschrijf-
ster en breifanaat Ann Hood verwoordt het zo: “During 
the hours I knit, I was calm and focused. Time, that thing 
that had become my enemy, passed.” 

Tijdens het breien glipt de tijd, net als de wol, je door 
de vingers. De handen werken, het hoofd loopt leeg en 
de tijd voelt weer als vol. Kom maar eens kijken in mijn 
huiskamer en kleerkast. Plaids, kussens, sjaals en mut-
sen vullen daar de ruimte als stille getuigen van een volle 
en beleefde tijd. l

“Tijdens het breien glipt 
de tijd, net als de wol, 
je door de vingers”
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