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Echt leder brandt 
niet, leert Ibi ons.

Hoe dikwijls hebben wij al niet gefoeterd. Op onze 
handtas. Te groot! Te klein! Zo onpraktisch! Weet 
u: als wij op reportage gaan, sleuren we heel wat 
mee. Gsm, portemonnee, zakdoekjes en een flesje 
water: standaarduitrusting. Een notitieboekje, 
balpennen en dictafoon om ons werk te doen. 
En een paar CittA’s. Want af en toe komen we 
nog mensen tegen die ons weekendmagazine niet 
kennen. Echt, ze bestaan. Maar we wijken af. 
Die handtas dus. Ze moet niet alleen al het boven-
staande kunnen herbergen, ze mag ook niet in de 
weg hangen. Want wij doen onze job al zittend, 
staand én voortbewegend. En de perfecte sacoche 
moet overal mee naartoe kunnen.

Workshop
Het antwoord op onze verzuchtingen blijkt gewoon 
op fietsafstand te liggen. In het atelier van Iep Des-
zign in Hoogstraten. Daar kan je onder begeleiding 
van Ibi - Iep - Szabo (33) je eigen lederen handtas in 
elkaar zetten. “Je kiest een model, leder en fourni-
turen”, zegt Ibi. “Daarmee ga je tijdens een work-
shop aan de slag. Heel ambachtelijk, alles gebeurt 
met de hand. En je mag het echt allemaal zelf 
doen.”
De workshops die Iep Deszign op de Facebookpagi-
na en website aanbiedt, blijken volzet of passen niet 
bij onze agenda. Maar als we nog een paar kandida-
ten vinden, mogen we zelf een datum prikken. Een 
datum leggen we meteen vast. En de kandidaten 
gaan we ook niet te ver zoeken. Zussen genoeg! Op 
ons WhatsAppbericht komen gemengde reacties. 
“Jammer, al andere plannen die dag” en “spijtig, ik 

moet werken” zien we door de vingers. Maar “ik ben 
veel te onhandig” en “ik heb al genoeg handtassen” 
vinden we ongegronde excuses. “Komen we dan in 
CittA?” weifelt er nog eentje. “Met foto en al?” Ja, 
dus. En wij ook. 

Cognac
Een keuze maken uit het aanbod ontwerpen gaat 
ons merkelijk vlotter af. Er zijn zeven basismodellen 
om uit te kiezen. Wij laten ons oog vallen op de 
‘Annekestas’, een ontwerp van Ibi dat ze vernoemde 
naar de enthousiaste dame die de tas als eerste 
maakte. Zus Els pikt er het etuitasje uit en schoon-
zus Anja twijfelt even maar gaat uiteindelijk voor de 
bucket bag. Alle drie vinden we leder in cognackleur 
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Je kan nooit genoeg handtassen hebben,
vindt Ibi Szabo van Iep Deszign in Hoog-

straten. En wie zijn wij om haar ongelijk te
geven? Trouwens, waren wij niet toevallig

zelf op zoek naar de ideale CittA-tas?

sacoche



Op een zaterdagochtend in augustus lopen wij ook 
het paadje op. De deur van het atelier staat uitnodi-
gend open. En de koffie staat klaar. “Of liever iets 
fris?”, vraagt Ibi. “Alle spullen liggen klaar. Als jullie 
het goed vinden, kunnen we meteen beginnen. Ik 
start altijd met een uitleg over leder.”
Het leer dat Ibi gebruikt voor haar handtassen, 
komt van koeienhuiden. “Die zijn vrij dik”, vertelt 
ze. “Dus worden ze in verschillende lagen versne-
den. De toplaag is herkenbaar aan de haartjes en 
wordt er meestal afgehaald. Daaronder zit een laag-
je leder van prima kwaliteit. Dat is het materiaal 
waar wij mee werken. Het valt soepel en voelt aan-
genaam aan. Elk stuk leder is anders en vaak zitten 
er kleine littekens op. Maar daardoor gaat het wel 
echt leven, vind ik.”
Zelf werkt Ibi ook vaak met tuigleer. “Dat is dikker, 
stugger en sterker. Het houdt ook beter zijn vorm. Ik 
maak er omslagen van. Of menukaarten. Het tuig-
leer heeft een lichte, natuurlijke look. Tegenwoor-
dig experimenteer ik graag met het kleuren van 
tuigleer. Maar voor jullie is de eerste stap timmeren. 
Het gaat beginnen (lacht)!”

Keuzestress
Ibi heeft alle lappen leder voor onze tas op maat 
gesneden. En wij moeten er gaatjes in kloppen 
zodat we ze straks aan elkaar kunnen naaien. Op 
elk werkeiland ligt een flinke schijf eikenstronk die 
dient als timmerblok. “Zorg ervoor dat je niet in de 
groeven van het hout klopt”, zegt Ibi. “Ik heb lijntjes 
op het leer getekend, die moet je volgen. Je begint 
best bovenaan in een hoekje. Het eerste tandje van 
de naaitand plaats je telkens in het laatste gaatje. 
En je werkt van boven naar onder.”
Daar gaan we! Eerst voorzichtig, met kleine klopjes 
van de gele hamer. Maar al vlug durven we harder 
te slaan en gaat ons tempo erop vooruit. We timme-
ren heel geconcentreerd. Als Ibi ook een lap onder 
handen neemt, kijken we toch even verrast op. 
“Klop! Klop! Klop!”, klinkt het. Dan wordt de naai-
tand verplaatst en volgen opnieuw drie fikse tikken. 
De cadans is strak, de handeling vloeiend. Zo gaat 
dat dus, bij een pro.
“Klaar voor stap twee? Dan gaan we naaien”, ge-
baart Ibi. “Daarvoor gebruiken we waxdraad. Het 
is belangrijk dat je bij het begin en einde telkens een 
stukje draad overhoudt. Die eindjes knopen we aan 
elkaar en smelten we samen. Dan komen de knoop-
jes niet meer los. Wil je het stiksel aan de binnen- of 
buitenkant van je tas?” 
Zucht! Daar hebben we op voorhand niet over na-
gedacht. Gelukkig hangen er verschillende hand-
tassen in het atelier. We mogen ze allemaal vast-
pakken, inspecteren en keuren. Maar we moeten 
wel beslissen. Keuzestress! Uiteindelijk gaat alleen 
Els voor een zichtbare naad aan de buitenkant van 
haar etuitasje.
“De steek is supersimpel”, zegt Ibi terwijl ze een 
lang eind waxdraad in de naald steekt. “In het begin 
is het even zoeken naar de gaatjes, maar je zal zien 
dat het vlug vlot. Even je verstand op nul en gewoon 
naaien. En niet vergeten om af en toe iets te drinken 

Onze reporter
klopt professioneel

gaatjes in
haar lap leder.
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het mooist. Twee weken voor onze workshop wil Ibi 
graag weten welke tassen we komen maken. “Ik leg 
het leder uitgesneden voor je klaar zodat je de tas 
zeker afkrijgt tijdens de workshop”, vertelt ze. “De 
schouderbandjes stik ik op voorhand. De lengte er-
van passen we de dag zelf aan. En de standaard-
fournituren zijn oudbrons van kleur. Als je zilver- of 
goudkleurige haakjes en gespen verkiest, laat je dat 
best van tevoren weten. Dan kan ik ze bestellen.”

Koeienhuid
Het atelier van Iep Deszign verhuisde eind juni 
van het appartement van Ibi en haar partner Hans 
naar een uitgelezen locatie in hartje Hoogstraten. 
“Van de keukentafel en het washok naar een bij-
zonder plekje”, lacht Ibi. “We waren na twee jaar 
echt wel toe aan meer ruimte. Toen we begin april 
het paadje naar dit pand opliepen, voelden we 
instinctief dat het bij ons paste. Er is voldoende 
plaats om workshops te organiseren en om mate-
rialen op te bergen. We hebben zelfs een tuintje. 
En we kunnen hier in alle rust ons ding doen.”

en van mijn cupcakes te proeven. Ik heb ze zelf ge-
bakken.” 

Iep Fabriek
Terwijl wij naarstig heen en weer naaien, willen we 
graag weten hoe Ibi’s atelier tot stand gekomen is. 
“Ik heb altijd veel en graag geprutst”, vertelt ze. 
“Zelf dingen creëren uit allerlei soorten materiaal 
vind ik geweldig. Met leder werken doe ik onder-
tussen zeven jaar. De aanleiding was de vraag van 
een vriend die lid is van een schuttersgilde. Of ik 
voor hem een lederen pijlenkoker kon maken? Ik 
ben naar een ledergroothandel gestapt voor materi-
alen en ben er gewoon aan begonnen. Nadien heb 
ik nog een stuk of zeven pijlenkokers gemaakt voor 
andere leden. Een bevriende horeca-uitbater vroeg 
om een menukaart te ontwerpen. En zo ging de bal 
aan het rollen. Voor mezelf maakte ik ook een paar 
handtassen. Cursussen heb ik nooit gevolgd, wel 
YouTubefilmpjes bekeken (lacht). Toen ik eens op 
een plaatselijke ambachtenmarkt stond met mijn 
spulletjes, kreeg ik de vraag of ik ook workshops 
organiseerde. Dat idee speelde al door mijn hoofd, 
ik had alleen een duwtje in de rug nodig om er echt 
mee te beginnen.”
Voorlopig combineert Ibi haar atelier met een job 
buitenshuis. De workshops plant ze tijdens het 
weekend of op dinsdagavond. Maar daar komt 
binnenkort verandering in. Want Ibi en Hans bou-
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Ibi toont Els en 
Anja hoe ze 
moeten naaien 
met waxdraad. 

Tuigleer is dik, stug 
en sterk. Ibi maakt er 
omslagen van.
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het liefst zelf, het moet af zijn. Dat het daardoor 
soms nogal hectisch wordt, neem ik er graag bij.”
250 tassen heeft ze al helpen in elkaar zetten, schat 
Ibi. En de onze is ook bijna klaar. Alleen nog het 
handvat assembleren en een rits innaaien. De buc-
ket bag van Anja heeft geen rits, maar een veter. Dus 
moet zij opnieuw aan de slag met hamer en holpijp. 
Ondertussen helpt Ibi Els bij het inkorten van haar 
schouderlint. “En nu de details nog”, horen we. 
“Hoe willen jullie je handtas personaliseren? Met 
een labeltje? Een lintje aan de rits? Kwastjes of 
houten kraaltjes? Je kan er ook een quote op zetten. 
Of een naam. ‘Iep forever’ of zoiets”, knipoogt Ibi.
Wij houden het alle drie graag sober. Hoe minder 
frulletjes, hoe liever. “Ook geen initialen?”, probeert 
Ibi. Dat kan nog net, vinden we. En dus hameren we 
heel subtiel een C en een S in het leder van onze 
splinternieuwe aanwinst. Voilà. Klaar! 
“Ze gaan ons niet geloven als we zeggen dat we 
onze tassen zelf gemaakt hebben”, grinnikt Anja. 
De dag nadien volgt meteen de lakmoesproef. Op 
het verjaardagsfeestje van neefje Senne. We oog-
sten verbaasde blikken. En prijzende commentaren. 
Een nieuwe workshop? Heel graag. En dan gaan we 
al zeker met vijf. W  

INFO: www.iepdeszign.com

“Ik wil dat een 
workshop een echte 
belevenis is voor de 
deelnemers. Het 
moet af zijn”

wen aan een heuse Iep Fabriek. “Mijn werk in Me-
chelen is een aflopend verhaal”, klinkt het. “Hans 
en ik zijn allebei graag creatief aan de slag. Met de 
Iep Fabriek willen we onze artistieke bezigheden 
samenbrengen. Een stukje daarvan is de sociale 
media verzorgen voor kleine bedrijven. Een ander 
deel bestaat uit grafisch ontwerp. En dan zijn er nog 
de workshops en de gepersonaliseerde spullen in 
leder. Straks komt er hopelijk ook tijd en ruimte 
voor kinderfeestjes. Die vind ik super om te doen. 
Maar eerst ga ik nieuwe modellen maken voor de 
workshops. En kleurtjes introduceren. Als je al twee 
of drie keer een tas kwam maken, wil je graag eens 
iets anders zien. Gekleurd leder schept weer andere 
mogelijkheden. Maar er kruipt best wat tijd in het 
ontwerpen. Ik teken altijd op het gevoel. En het 
leder beslist uiteindelijk hoe de tas eruitziet.”

Details
Als alle gaatjes in het leder opgevuld zijn en de 
naden glad aangetrokken, breekt een plechtig 
moment aan. “Mijn favoriete ogenblik”, glundert 
Ibi. “Draai maar binnenstebuiten. Je hebt een tas!” 
En inderdaad, ons platte werkstuk neemt opeens 
driedimensionale vormen aan. Maar voor we aan de 
afwerking ervan beginnen, pauzeren we voor de 
lunch. Ibi tovert een gezonde maaltijd op tafel. Met 
knapperige broodjes, zelfgemaakte slaatjes en vers 
fruit. “Ik wil dat een workshop een echte belevenis 
is voor de deelnemers”, zegt ze. “En ik doe alles ook 

“Draai maar
binnenstebuiten”,

zegt Ibi tegen Anja.
“Je hebt een tas!”
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De drie
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tassen op
een rij. Wij blij!


