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Het Klederdrachtmuseum
spant zich in om het culturele
erfgoed, ambachten, design,
originele kostuums en de
technieken van de Nederland-
se klederdracht toegankelijk te
maken voor zo veel mogelijk
mensen. ’De hele wereld komt
hier over de vloer en men
verbaast zich over de diversi-
teit van de designs en codes in
de kostuums waarmee de
dragers hun identiteit laten
zien’, zegt Jolanda van den
Berg, bedenker en oprichter
van het museum. ’De interes-
se in ambachten, cultureel
erfgoed en de zoektocht naar
eigen identiteit daarin, is
momenteel erg actueel.’

Mode-ontwerpers
Heeft klederdracht eigenlijk
nog wel een toekomst? ’Abso-
luut. Veel van de huidige
modeontwerpers grijpen terug
op heritage. Walter van Bei-
erendonck en John Galliano
hebben net het Staphorster
stipwerk op de Parijse catwalk
geïntroduceerd. En Mario

Testino heeft een fotoreporta-
ge gemaakt voor de Vogue
met allemaal mutsen uit ons
museum. Het heeft ook met
duurzaamheid te maken, nu
wordt kleding ontworpen voor
één seizoen, in die streek-
drachten werd alles doorgege-
ven, je bleef het je hele leven
dragen. Met het museum
dragen we bij aan een stukje
bewustwording.’

Jimmy Nelson
Decoratieschilder Gerard van

Oosten, die Van Beierendonck
en Galliano voorzag van de
bedrukte stoffen met het Stap-
horster Stipwerk, geeft in het
museum regelmatig de druk-
bezochte masterclasses in de
Staphorster decoratietechniek.
Jimmy Nelson, bekend van
het boek 'Before they pass
away', was zo enthousiast dat
hij zijn levensgrote foto's van
Marken beschikbaar heeft
gesteld aan het museum, deze
hangen in de Marker kamer. 

Waardering 
De reacties van het binnen-
landse en buitenlandse pu-
bliek zijn positief en enthou-
siast,. Modeacademies, basis-
en voortgezet onderwijs ne-
men het op in hun lespro-
gramma. Het enthousiasme
blijkt ook uit recensies over
het museum die online te
vinden zijn op Tripadvisor en
de Facebook pagina van het
Klederdracht Museum.

Ambitie

Het museum heeft zich aange-
meld voor de museumregistra-
tie en hoopt op korte termijn
de museumjaarkaart te kunnen
accepteren. Er liggen plannen
klaar voor tentoonstellingen
en om de audiovisuele presen-
tatie uit te breiden zodat dit
culturele erfgoed zo goed
mogelijk gepresenteerd kan
worden. 
Stichting Het Klederdracht-
museum is een particulier
initiatief en wordt niet gesub-
sidieerd. Daarom organiseert

het museum onder andere ook
Dutch Experience arrange-
menten voor bedrijven. Het
heeft ook een fotostudio, erg
populair onder gezinnen,
stellen, vriendengroepen en
collega's. Lachend: 'Voor die
ene souvenirfoto hoef je nu
niet meer de stad uit.'

Stadspas
Amsterdammers met een
stadspas hebben bij het Kle-
derdrachtmuseum altijd gratis
entree. 

Op vertoon van dit artikel krijgen Echo-lezers 2,50 euro korting op entreeprijs

Klederdrachtmuseum een jaar
STADh Zaterdag 1 juli was
het precies een jaar gele-
den dat het Klederdracht-
museum de deuren opende
aan de Herengracht. Speci-
aal voor Echo-lezers is er
een leuke actie: zij krijgen
bij inlevering van dit artikel
25 procent korting op de
entreeprijs en betalen 7,50
euro in plaats van 10 euro.

Vier dames in Zeeuwse klederdracht.Foto: Kim van Dam, overige foto’s: Klederdrachtmuseum. 

Bezoekers kunnen op de foto in Volendams kostuum.

Beeld van Mario Testino in Vogue. Foto: Mario TestinoVolendamse klederdracht van weleer. Traditionele kostuums zijn gewild in modeland.

Kappen in de lucht.
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