
Harris Tweed brengt je tempo 
naar beneden
Uit heel Nederland komt men naar 
Veendam voor de mooie colberts van 
Harris Tweed. Niet zonder reden. De 
jasjes, van 100% zuivere wol, doen je 
meer genieten van het leven. Je scha-
kelt als het ware twee versnellingen 
naar beneden. In het drukke bestaan 
van tegenwoordig is dat helemaal geen 
verkeerde keuze. Zou zoiets echt door 
een colbert komen? 

“Het verschil tussen een normaal colbert 
en één van Harris Tweed is enorm. Ik zou 
het niet eens een colbert willen noemen, 
maar meer een jasje waar je ook nog mee 
naar buiten kunt gaan. Eentje waarmee je 
lekker de herfst in kunt.” 

Kars Potze, eigenaar van de gelijknamige 
mannenmodezaak is zelf liefhebber  van 
Harris Tweed. Niet voor niets dat een aan-
zienlijk deel van de collectie is bestemd 
voor deze jasjes. De collectie bestaat uit 
jassen, gemaakt van stoffen van onder 
andere Dalmore, Laxdale, Tarensey en 
Hamish, zowel als klassieke variant als de 
modern snit.

“Het komt regelmatig voor dat er klanten 
uit o.a. Brabant of Zuid-Holland bij ons 
binnenstappen. Het is fijn dat we voor hen 
iets kunnen betekenen. Daarom bieden 

we diegene die wat verder hebben gereden 
een gratis lunch aan bij Croissanterie 
Kielman.”
Dragers van Harris Tweed-colberts zijn 
door de bank genomen wat meer levens-
genieters, met een gezonde interesse voor 
het Engelse landleven. De meesten van ons 
hebben zich wel eens in een oude Engelse 
cabriolet zien zitten. Dakje open en genie-
tend van de vrijheid. Klassieke pet op, een 
eventuele sjaal en een goed zittend jasje. 
Na een poosje toeren een terrasje pakken, 
vergezeld van degene die je na aan het hart 
ligt. Niets moet op zo’n dag, tijd telt niet. 
Deze stijl staat haaks op het gehaaste leven 
van alledag, misschien is het wel daarom 

dat bij het dragen van zo’n 
jasje het ietsje langzamer gaat. 
Langzamer is niet eens het 
juiste woord. Onthaasten is 
een betere omschrijving. 

“Niet alleen de stijl en uitstra-
ling van het jasje is belangrijk, de wol is 
ook nog eens heel erg praktisch. De wol is 
afkomstig van schapen die grazen op de 
Hebriden. Deze zijn beter bestand tegen 
de vele neerslag, wat te merken is aan de 
wol. De haren zijn vetiger en daardoor zijn 
de colberts ook enigszins waterafstotend.”

Niet alleen colbers maar ook gilets en 
petten zijn er ook van Harris Tweed 
en bijpassende broeken, corduroy en 
moleskin. 

Ook  zijn er speciale Lambswool 
truien te vinden in het fraaie pand 
aan de Kerkstraat. William Lockie 
is zeer geliefd en dus in ruime mate 
aanwezig. 

Naast Harris Tweed worden er col-
berts aangeboden van Donegal Tweed. 
De ruwe haren worden er uitgehaald, 
zo is de uiteindelijke stof zachter. 
Door toevoeging van kasjmier is het 
draagcomfort optimaal. 

Door de nog altijd groeiende internet-
markt, is het opvallend dat een winkel 
als Kars Potze mannenmode het zo goed 
doet.  Maar als beleving, gevoel én aan-
dacht een prominente plek gaan inne-
men, dan is het zeker mogelijk. 
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