
M
odefotograaf Mario Testino, die bijna het hele ju-
bileumnummer van Vogue Nederland invulde, heeft 
zijn hart verpand aan Amsterdam. Voor de Peruaan 

is de stad ‘vrijheid, fun, ondeugd en ontdekking.’ Op een van 
zijn ontdekkingstochten – per fiets, als een geboren Moku-
mer – moest hij halsoverkop remmen toen hij Zeeuwse kappen 
in een etalage zag. ‘De volgende ochtend stond zijn coupeuse 
op de stoep,’ vertelt Jolanda van den Berg, oprichtster van het 
Klederdrachtmuseum, waar streekdracht uit alle windstreken 
van Nederland is verzameld. Een unicum. ‘Binnen één dag 
hebben we ál die kappen moeten ontmantelen.’ 

In een van de stijlkamers in het vier verdiepingen tellende 
rijksmonument – het plafond hoog, de muren kalkwit en Stap-
horsterblauw – zweven in een spiraalvormige installatie ne-
gentiende- en twintigste-eeuwse kappen. De een uitgevoerd 
in delicaat kant, de ander in tule of batist. Aanstormende Ne-
derlandse modellen, onder wie de zestienjarige redhead Juno 
en de vijftienjarige Nederlands-Molukse 
Mara, kregen ze opgespeld voor een van 
Testino’s shoots – compleet met veilig-
heidsspelden door een neus of lip. ‘Nieuw, 
fris en punk,’ aldus Van den Berg: ‘Mode 
evolueert op dezelfde manier als kleder-
dracht. Het is taal; je communiceert via 
je kleding. Zo kon je aan bijvoorbeeld de 
gradaties blauw en paars in een dracht aflezen in welke fase 
iemand in de rouwverwerking was. Nu willen we ook bij een 
groep horen, al was de punkbeweging daar destijds extremer 
in. Fascinerend.’

Mopsmuts
Het gezegde ‘het breed laten hangen’ vloeit ook voort uit de 
Nederlandse klederdracht – je rijkdom was af te meten aan 
hoe breed en kostbaar het kant van je kap was. De kappen 
waar Testino zo van in de ban was, variëren van de eenvou-
dige mopsmuts uit Zuid-Holland tot de Vlaardingse variant 
met gedraaide krullen, waaraan redersvrouwen met diaman-
ten ingelegde krulbellen hingen. ‘Vrouwen uit die tijd konden 

nogal pronkzuchtig zijn. Dat 
vind ik ook wel geestig,’ lacht 
Van den Berg: ‘Mutsen werden 
zo aangepast dat een gigantisch 
gouden slot in de nek zichtbaar 
werd. En Zeelanders lieten fili-
graangoud in Frankrijk maken door jongetjes tot 

dertien jaar, omdat hun ogen het scherpst zijn.’ 
Het Klederdrachtmuseum wil Oudhollandse cultuurhis-

torie, klederdracht en ambachten laten zien die langzaamaan 
verdwijnen. ‘Ontwerpers als Van Beirendonck en Galliano 
raakten geïnspireerd door onze streekdracht. De laatste voor 
zijn couturecollectie voor Maison Margiela.’ Decoratieschil-
der Gerard van Oosten, die Van Beierendonck en Galliano 
voorzag van samples van het Staphorster Stipwerk, geeft in het 
museum regelmatig masterclasses in decoratietechniek. ‘De 
styliste van Testino meldde zich direct aan,’ vertelt Van den 
Berg: ‘We hebben zó veel kennis en een heel depot in huis. 
Laat álle modeliefhebbers hiernaartoe komen.’ —
Het Klederdrachtmuseum, Herengracht 427 in 
Amsterdam, hetklederdrachtmuseum.nl.

Kappen & 
krulbellen
De Nederlandse streekdracht is nu onder een 
dak verzameld in het Klederdrachtmuseum. 
Initiatiefneemster Jolanda van den Berg: ‘Mode 
evolueert op dezelfde manier als klederdracht.’
— INTERV IEW K AIR A VAN W IJK
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‘Klederdracht 
is taal, net als 
de mode nu’

Noortje Haak, 
gefotografeerd 
door Mario 
Testino 
voor Vogue 
Nederland.
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