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Van spekjesmeisje naar modevrouw
Modeontwerpster
Moniek Miedema
slaat haar vleugels
uit. Ze heeft on-
langs haar derde
winkel geopend.
Na Leeuwarden
maakt ook Den
Bosch kennis met
haar strakke stijl.

LIEKE VAN DEN KROMMENACKER

Ze liep erbij als een spekje.
Modeontwerpster Moniek
Miedema (47) schiet onbe-
daarlijk in de lach. Ze was als

meisje geobsedeerd door het roze
met gele of blauwe mierzoete snoep-
goed. Dus kluste ze broeken in spek-
pasteltinten en spekpasvormen in
elkaar. Men keek raar op van haar
verschijning in Oudebildtzijl.

Miedema, vernoemd naar de
moeder van haar vader, Niesje,
groeide er op met haar ouders, twee-
lingzus Norma en twee oudere zus-
sen. Ze voelde zich anders dan ande-
re kinderen. Creatief, gekleed als
spekkie, jongensachtig. Niet meelo-
pend in de gereformeerde maat, wel
altijd in de pas met Norma. Na de
middelbare school vertrok Miedema
naar Amsterdam, voor een opleiding
aan Dansacademie Lucia Marthas.
Hierna vertrok ze weer.

Het dansgezelschap waar ze bij
zat, bracht haar naar Griekenland.
Miedema verdiende de kost met
dansen en modellenwerk. ,,Ik was
niet goed, hoor’’, haast ze zich te zeg-
gen. ,,Daarom belandde ik ook in
Griekenland en niet in New York, of
zo. Het was wat Wehkamp-achtig.
Duizend kledingstukken aantrekken
in twee weken en dan een hoop poen
krijgen.’’ Meer succes had ze met de
kostuums die ze maakte voor het
dansgezelschap.

Miedema, 22, werd verliefd op een
Griek, eigenaar van een kledingfa-
briek. ,,Daar is het begonnen’’, zegt
ze. ,,Ik kon van mijn hobby mijn pro-
fessie maken.’’ En hoe.

Afgelopen halfjaar opende ze drie
winkels met haar eigen ontwerpen.
Na Leeuwarden en Groningen is

sinds enkele weken ook in Den
Bosch een byOni – precies, Oni van
Moniek – rijker. Haar stijl? Miedema:
,,Strakke architectonische lijnen,
daar word ik van beschuldigd. Bijna
alles is gemaakt van duurzame vis-
cose. Je hoeft het niet te strijken en
kunt er heel lang mee doen.’’ Ze

werkt altijd met dezelfde kleuren:
veel rood, blauw, roze en zwart, met
stippen, strepen of effen.

Net als in Groningen en Den
Bosch, staat ook in Leeuwarden een
groot polyester paard in de etalage.
Haar handelsmerk. 70 kilo, zo groot
als een echte. Foppe heet-ie.

‘Strakke architec-
tonische lijnen,
daar word ik
van beschuldigd’

Maar… van een kledingfabriek in
Griekenland naar drie modezaken in
Nederland? Dat zit zo: ze is altijd een
beetje blijven nomaden. Zo kon het
gebeuren dat ze tijdens een vakantie
in Roemenië als een blok viel voor
een kleine fabriek die voor een
vriendenprijs te koop stond. Miede-
ma startte haar eigen kledingfa-
briek. In een mum van tijd ging ze
van 5 man personeel naar 75 vrou-
wen in dienst. Liep haar bedrijf op
rolletjes, haar relatie strandde tra-
gisch. Weer vertrok ze, op de vlucht
dit keer. Voor haar vriend die zich
ontpopte als een agressieve man.

Met hun twee kinderen Hippocra-
tes en Acos (nu 22 en 16) reisde Mie-
dema terug naar Leeuwarden, naar
haar tweelingzus. Haar ex-partner
verkocht haar fabriek, er bleef niks
over. Ze was 34 en moest aankloppen
bij de sociale dienst. ,,Ik sprak vloei-
end Nederlands, Grieks, Roemeens
en een beetje Russisch. Had veel lan-
den gezien, 75 mensen aangestuurd.
Maar werk vinden? Ho maar. Ik heb
alles geprobeerd, van transportbe-
drijven tot kledingwinkels.’’

Ze begon haar eigen zaak, in Leeu-
warden. Achterin naaide Miedema
kleding die ze voorin verkocht. Ze
draaide tropenjaren. Tot er niet
meer tegenop te werken viel. Miede-
ma sloot de zaak, zocht en vond een
producent. In Griekenland. Daar
heeft ze nu drie kleine familiefa-
briekjes, waar vrouwen de kleding
naaien voor haar winkels in Neder-
land en afnemers in Engeland. Ape-
trots is ze, als ze iemand in haar ont-
werpen ziet lopen. ,,Ik blijf me erover
verbazen.’’

Moniek Miedema zittend op Foppe in haar winkel aan de Folkingestraat. Op de voorgrond hond Baron.
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