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$ Spakenburgse
klederdracht,
te zien in
het Kleder-
drachtmuseum.

Tenue
de folklore
Rijglij⇢es,oorijzers,hoofdkapjes:
streekdrachtheefteenrijke
geschiedenis,maarhadgeen
museum.Maarvanafdezeweek
wel. ‘Amsterdammoestzo’nplek
hebben.’ tekst Nynke van Zwol, foto’s Marc Driessen
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4xzwembroek

Hollandse hitte
Nogmaar vierweken endanbegint de grote vakantie
alweer.Hoogste tijd om te checkenof de zwembroek
niet aanvervanging toe is. Voor heren zijn de kleuren
blauw, groen enknalrooddeze zomerde trend.HetNe-
derlandseBeachlife biedt een ruimekeuze –met of
zonder print. En in eenbredemaatvoering, zodat ieder-
een zelfverzekerd ophet strandkanverschijnen.
Prijs: 239,95. www.beachlife.nl

Vakantieherinnering
Balzac Projects is het verhaal van twee vrienden inNew
Yorkdie de saaie souvenirshirts zatwaren,maarwel
een cool kledingstuk als herinnering vanhun reizen
wildenmeenemen. Ze ontwierpen eenpaarT-shirts en
voor ze er erg inhadden, stond er eenmerk.Nukun je
er terecht voor bijna een complete garderobe. Elk item
isnog altijd gebaseerd op eenfijne vakantieplek.
Prijs: 250. www.balzacprojects.com

Vogels kieken
Prints zijn een andere grote trendvoor zwemshorts.
Bloemen, planten, palmbomen–hoe tropischer, hoe
beter.Het skate- en surfmerkVans vertaaldehetmo-
dieuze themanaar eenvrolijk vogeldessin,DirtyBird,
waarwij eenkleurrijke papegaai in zien.De zwembroe-
ken zijn doorhet ontwerp ende gebruikte stoBenook
heel goed als korte broek te dragen.
Prijs: 260. www.vans.nl

Grote naam
Helemaal terug inhetmodebeeld voor strand en zwem-
bad zijn de grotemerknamen.Wie graag laat zienwat
hij aanheeft, zit goedbij Stüssy.Het idee vanhet logo
ontstond toenoprichter ShawnStüssymet een zwarte
stift zijn achternaamschreef opde surCoards die hij
maakte. Vanboards ginghij over opkleding, die dankzij
zijn penstrekenwereldberoemdwerd.
Prijs: 282. www.stussy.co.uk

productie Esther Muller

Jolanda van den Berg (48), oprichter van het Kleder-
drachtmuseum op de Herengracht, bezoekt in haar va-
kanties steevast streekmusea om de geschiedenis van het
volk te bekijken. Onbegrijpelijk dat Amsterdam zo’n plek
nogniet had, vond ze. “Al die toeristendie drie, vier dagen
inAmsterdamzijn, diewillen zoiets toch zien?”
VandenBerg looptnogwatonwennigdoordezevenstijl-
kamers met streekdrachten in het zeventiende-eeuwse
rijksmonument, een pand waarvoor je niet al te slecht ter
beenmoet zijn.Wie de geheimen van deNederlandse kle-
derdracht wil ontdekken, moet trapje op, trapje af; het
pandheeft geen lift. “Bovenkijk je zoopdeSingelkerk: een
Doopsgezinde schuilkerk en de verhuurder van dit pand.
Indekelderkun jenadezomeropde foto inVolendammer
dracht.Met natuurlijk strijklicht à laVermeer.”
Jaren broedde ze op het idee van een klederdrachtmu-
seum. Van den Berg vroeg onbetaald verlof aan bij het VU
medisch centrum, waar ze nu nog als projectmanager
werkt, en schreef eenondernemingsplan.Daarna ginghet
razendsnel.Via crowdfundingeneenkrediet voor starters
vanhetministerie vanEconomischeZakenkwamgeldbe-
schikbaar, en via deDoopsgezindeGemeentehet pand.
Haar plan was eenvoudig: het moest een museum wor-
denmet klederdrachten uit heel Nederland. Niet tuttig of
oubollig,maar fris envrolijk.Bedoeldvoor toeristen,maar
ook voor schoolklassen. Voor vriendinnengroepen en be-
drijfsuitjes. En voor opa’s en oma’s die hun kleinkinderen
willen latenzienhoehúngrootouderservroegeruitzagen.
Ze wijst op een popmet kleurige kleding: “Dit verdwijnt
over tien jaarvoorgoeduithet straatbeeld.Straksweetnie-
mandmeerhoehet precies zat. Zo blijft het levend.”
VanochtendnogkwameenstelVolendamsedames ‘hun’
poppen aankleden, met veel liefde en aandacht. “Als je er
niet mee opgroeit, weet je nooit precies hoe het moet.” Er
zijn onderrokken, schorten, rijglijDes, kraplappen, aker-
tjes, oorijzersenhoofdkapjes. “IndeSpakenburgseboven-
mutsen zit gemiddeld honderd uur werk. Met haaknaald
één, en heel veel stijfsel.” Elk detail heeft betekenis, voor
iedergezinslid is eendracht. “Jongetjes inMarkenhadden
tot hun zesde gebatikte schortjes aan. Endat patroondaar
is voor diepe rouw, het lichtere voor halve rouw.”
De aankleedsessies, met groepen vanuit Hindeloopen
tot Spakenburg, zijn allemaal gefilmd. “Het waren unieke
momenten. Je kleedt de poppen maar één keer aan. De
volgorde, de termen die worden gebruikt – ik wilde het
vastleggen. Diezelfdemannen en vrouwen hebben de au-
diotour ingesproken, met onder meer verhalen uit hun
jeugd.” Er is nogmaar eenhandjevol dagelijkse draagsters
over in Nederland. De jongste is vijfenzestig. “We waren
nét op tijd met dit museum. Nu konden die vrouwen nog
meewerken.”
VandenBerg is niet alleenmaar idealist. “Ikheb ietsmet
die stoBen, die combinaties. Dat smokwerk: een stuk stof
wordt in hele kleine plooitjes bij elkaar genaaid waardoor
er een nieuw patroon ontstaat. En kijk dit geborduurde
rijglijDe.Het lijktwel Peruaans,maar is oer-Hollands.”
Ze legt het lijDe voorzichtig terug. “Met klederdracht liet
je zien wie je was, bij welke groep je hoorde. Rijk of arm,
huwbaar of in de rouw. Heel spectaculair, eigenlijk. Wat
dat betreft zijn onze klerenbestwel saai.”

Het Klederdrachtmuseum aan de Herengracht 427 opent
woensdag voor het eerst zijn deuren, entree: 210.
www.hetklederdrachtmuseum.nl
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Jolanda van den Berg,
oprichter van het
Klederdrachtmuseum:
‘Straks weet niemand meer
hoe het precies zat.’


