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Voorwoord	van	de	voorzitter	van	de	Raad	van	Toezicht	

	
	
De	Raad	van	Toezicht	van	het	Klederdrachtmuseum	kijkt	met	grote	tevredenheid	terug	naar	2018,		
een	jaar	waarin	de	fundamenten	van	het	museum	zijn	verstevigd	op	allerlei	terreinen;	
	
Het	verkrijgen	van	toestemming	tot	invoering	van	de	museumkaart	per	medio	2018	is	een	enorme	
mijlpaal	voor	Het	Klederdrachtmuseum.	Nog	nooit	heeft	een	museum	is	zo’n	korte	periode	na	
oprichting,	de	toestemming	tot	invoering	verkregen,	een	enorme	opsteker	voor	het	team	van	Het	
Klederdrachtmuseum.	Het	positieve	effect	van	de	museumkaart	op	de	bezoekersaantallen	heeft	
onze	verwachtingen	overtroffen.	
	
Een	volgende	mijlpaal	was	de	expositie	‘Contemporary	fashion’.	De	expositie	en	de	publicitaire	
aandacht	daaromheen,	alsmede	de	verschillende	activiteiten	en	partnerships	op	het	gebied	van	
scholing,	hebben	geleid	tot	een	toegenomen	bekendheid	van	Het	Klederdrachtmuseum	onder	
jongeren.		
	
Het	pallet	aan	activiteiten	dat	Het	Klederdrachtmuseum	onderneemt	is	in	2018	verder	verbreed.	Zo	
zijn	er	verschillende	educatieve	programma’s,	workshops,	bedrijfsevents	en	de	‘Staphorst	catwalk	
show’	georganiseerd.	Deze	zorgen	voor	publiciteit,	groei	in	bezoekersaantallen	en	nieuwe	netwerk	
contacten.		
	
In	2018	is	veel	geïnvesteerd	in	marketing	en	promotie;	zoals	het	vastleggen	van	de	collectie,	een	
nieuwe	museumgids,	netwerk	contacten	uitbreiden,	beurzen	bezoeken	en	Search	Engine	
Optimalisatie.	Het	effect	van	deze	investering	hebben	we	in	2018	gezien	met	een	toename	in	
bezoekersaantallen	van	40%,	en	zal	zich	verder	voortzetten	in	de	komende	jaren.	
	
Financieel	is	het	museum	gezonder,	de	vaste	lasten	worden	gedragen	en	kleine	investeringen	
worden	gedaan.	Financiële	bijdragen	van	particulieren	en	fondsen	hebben	verder	geholpen	met	Het	
Klederdrachtmuseum	financieel	te	versterken.	We	zijn	heel	dankbaar	voor	deze	belangrijke	steun.	
	
Er	liggen	mooie	plannen	voor	2019	met	meer	educatie,	een	nieuwe	expositie	(schipperstruien)	en	
investeringen	in	de	presentatie	van	de	collectie.	Het	Klederdracht	museum	voelt	zich	gesteund	door	
een	grote	groep	individuen	en	organisaties	zoals	het	Zuiderzeemuseum,	Zeeuws	museum	en	het	
Amsterdam	Museum	maar	ook	Universiteiten	en	scholen.	De	hulp	die	we	hebben	gekregen	en	de	
stukken	die	we	mogen	lenen	helpen	ons	met	het	delen	van	ons	Nederlands	erfgoed.		
	
De	mooie	resultaten	van	2018	waren	niet	mogelijk	geweest	zonder	de	inzet	en	de	betrokkenheid	van	
onze	groep	van	vrijwilligers	en	vrienden	van	het	museum.	Zij	vormen	de	drijvende	kracht	van	Het	
Klederdrachtmuseum.	Mede	namens	mijn	collega’s	in	de	Raad	van	Toezicht	dank	ik	hen	hartelijk	en	
bied	ik	u	het	jaarverslag	over	2018	aan.		
	
Met	vertrouwen	kijken	wij	uit	naar	een	mooi	2019.	
	
Swinda	Hagedoorn,	Voorzitter	Raad	van	Toezicht	
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1.		Verslag	van	de	directie	

Het	Klederdrachtmuseum	kan	terugkijken	op	een	geslaagd	2018	met	nieuwe	tentoonstelling	en	
succesvolle	samenwerkingen.	Gedurende	dit	jaar	heeft	vooral	de	invoering	van	de	museumkaart	een	
belangrijke	rol	gespeeld	en	de	voorbereiding	van	de	tentoonstelling	‘Contemporary	Fashion’.	Er	is	
hard	gewerkt	aan	het	organisatorische	en	financieel	fundament	van	het	museum	waarbij	we	voor	het	
eerst	ons	hebben	begeven	op	het	terrein	van	fondsenwerving,	en	daarin	ook	succesvol	zijn	geweest.		

Op	educatief	terrein	heeft	het	museum	wederom	een	aantal	projecten	met	MBO	en	HBO	opleidingen	
gedaan	en	gastcolleges	verzorgt	voor	onder	andere	de	UvA.	Inmiddels	is	het	museum	een	vast	
onderdeel	in	het	propedeuse	jaar.		

Dit	jaar	zijn	we	voor	het	eerst	gestart	met	fondsenwerving	voor	de	tentoonstelling	‘Contemporary	
Fashion’.	Daarvoor	is	er	eerst	geïnvesteerd	in	de	opleiding	‘Wijzer	Werven’.	De	aangeschreven	
fondsen	hebben	positief	gereageerd	op	de	projectplannen	en	daardoor	was	het	mogelijk	een	
interessante	tentoonstelling	te	exposeren.	Het	netwerk	van	samenwerkingspartners	werd	vergroot	
zoals	musea,	ontwerpers,	scholen	en	universiteiten,	Amsterdamse	en	landelijke	musea	
vertegenwoordigers,	politiek,	private	en	publieke	fondsen.			

De	Stichting	Het	Klederdrachtmuseum	heeft	met	de	uit	entreegelden	verkregen	inkomsten	alle	vaste	
lasten	kunnen	betalen.	Dat	geeft	vertrouwen	voor	de	toekomst	bij	stijgend	aantal	bezoekers	en	
gelijkblijvende	vaste	kosten.		
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2. Bezoekersaantallen																					

In	2018	hebben	in	totaal	14.000	bezoekers	het	museum	bezocht.	Dat	is	een	groei	van	40%	ten	
opzichte	van	het	jaar	daarvoor.		

De	invoering	van	de	museumkaart	per	1	juli	2018	heeft	voor	een	verschuiving	van	de	verhouding	
buitenlandse-	en	binnenlandse	bezoekers	gezorgd.	Voor	1	juli	was	dit	70%	/	30%	
(buitenland/Nederland).	Na	1	juli	is	de	verhouding	omgedraaid	nl	30%	/	70%	buitenland/Nederland.	
De	herkomstlanden	van	de	buitenlandse	bezoekers	zijn	zeer	divers	maar	het	grootste	deel	komt	uit	
Europa	en	Amerika.	We	zien	wel	een	stijging	in	de	bezoekers	afkomstig	uit	Azië.	Het	museum	
registreert	de	herkomstlanden	en	de	leeftijden	en	man/vrouw	verhouding,	om	zo	het	
tentoonstellingsaanbod	goed	aan	te	laten	aansluiten.	

Van	de	Nederlandse	bezoekers	is	75%	vrouw,	zij	bezoeken	het	museum	in	groepen,	duo’s	en	in	
mindere	mate	alleen.	Van	de	buitenlandse	bezoekers	is	de	verhouding	man/vrouw	ongeveer	50/50,	
we	zien	hier	dat	men	vaker	als	stel	op	reis	gaat.		

De	leeftijden	lopen	zeer	uiteen	maar	het	grootste	deel	van	de	bezoekers	is	tussen	25-70	jaar.	Ten	
opzichte	van	2017	is	het	publiek	jonger	geworden.	Dit	heeft	vooral	te	maken	met	de	invoering	van	de	
museumkaart	waardoor	het	museum	meer	bekendheid	bij	academies	en	museumkaarthouders	heeft	
gekregen.	De	tentoonstelling	‘Contemporary	Fashion’	heeft	veel	publiciteit	gekregen	op	social	media	
waardoor	een	jonger	publiek	is	bereikt	dan	de	landelijke	kranten	en	magazines.		

3. Educatie	

In	2018	bood	Het	Klederdrachtmuseum	voor	zowel	onderwijsgroepen	als	reguliere	bezoekers	
inspirerende	masterclasses,	diverse	rondleidingen,	workshops,	en	meerdaagse	programma’s.	Het	
aanbod	van	thema’s	was	breed,	zoals	textiel,	vormgeving,	materialen,	techniek	en	erfgoed.	Ook	was	
er	grote	diversiteit	aan	doelgroepen,	variërend	van	kinderen	tot	professionals.	Bij	deze	activiteiten	
wordt	de	samenwerking	met	ontwerpers,	docenten,	bedrijfsleven	en	andere	(culturele)	instellingen	
gezocht.		

Samenwerking	met	scholen		

Voor	de	tentoonstelling	‘Contemporary	Fashion’	heeft	het	museum	samenwerking	gezocht	met	
Nimeto	(MBO	onderwijs	voor	creatieve	inrichting	te	Utrecht).	Hier	zijn	2	projecten	mee	opgezet,	voor	
de	inrichting	van	de	tentoonstelling	en	het	ontwerp	van	de	catalogus.	(zie	verder	hieronder	bij	
activiteiten).		
	
Het	museum	heeft	tijdens	de	tentoonstelling	16	Nederlandse	MBO	en	HBO	scholen	ontvangen	met	
specialisatie	mode	en	design,	17	klasbezoeken	vanuit	voortgezet	onderwijs	met	specialisatie	Kunst	of	
Textiel.	Vanuit	het	buitenland	hebben	18	scholen	een	bezoek	gebracht	aan	deze	tentoonstelling.		
De	toepassingen	van	nieuwe	ontwerpen	en	technieken	geïnspireerd	op	oude	streekdrachten	heeft	
veel	bezoekers	aan	het	denken	gezet.	Doordat	we	veel	vragen	kregen	van	bezoekers	en	studenten	
hebben	we	besloten	om	een	permanente	bibliotheek	in	te	richten	in	de	keuken	waarbij	de	studenten	
zelf	hun	research	kunnen	doen	en	om	inspiratie	op	te	doen.		
	
Het	museum	laat,	in	dialoog	met	scholen	en	met	een	verbinding	naar	andere	culturen,	zien	hoe	
internationale	invloeden	uit	de	hele	wereld	terecht	zijn	gekomen	in	wat	wij	nu	zien	als	‘ons	
Nederlands	erfgoed’.	De	adaptatie	van	verschillende	invloeden	uit	de	hele	wereld	in	de	‘Nederlandse’	
cultuur’	is	iets	wat	wij	als	Nederland	al	eeuwen	doen.	Dit	is	vaak	een	eye-opener	voor	de	bezoekers.		
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Basis-	en	voortgezet	onderwijs	
In	het	kader	van	Cultuureducatie	met	kwaliteit	is	de	leerlijn	erfgoed,	identiteit	en	burgerschap	
gestart.	Hiervoor	werkt	het	Klederdrachtmuseum	samen	met	scholen	en	andere	musea	om	een	
duurzame	meerjarige	leerlijn	te	creëren	over	de	geschiedenis	en	identiteit	en	de	functie	van	
Klederdracht	en	haar	dragers.																																																											

4. Collectie	verwerving	en	registratie	
	

In	2018	heeft	het	museum	een	aantal	privé	donaties	van	kostuumstukken	ontvangen	van	particuliere	
gevers.	Dit	ging	met	name	om	2	Friese	dameskostuums	met	bijbehorende	streekjuwelen.		
Alle	collectieonderdelen	worden	gefotografeerd	en	beschreven	in	het	museumregistratie	systeem	
Adlib.	In	totaal	heeft	het	museum	650	geregistreerde	onderdelen	in	bezit.	
	

5. Diversiteit,	Inclusiviteit	en	Governance	Code	

Het	Klederdrachtmuseum	onderschrijft	de	Code	Culturele	Diversiteit.	Het	wil	er	zijn	voor	alle	
Nederlanders	en	een	afspiegeling	zijn	van	de	samenleving.	Omdat	de	samenstelling	van	de	
maatschappij	en	van	de	bezoekers	blijft	veranderen,	is	het	belangrijk	dat	het	museum	zich	niet	
alleen	bewust	is	van	deze	verandering,	maar	er	met	zijn	personeel,	programmering	en	partners	op	
inspeelt	en	beleid	ontwikkelt	om	als	museum	een	betere	afspiegeling	van	de	samenleving	te	zijn,	om	
een	betere	afspiegeling	van	de	maatschappij	te	ontvangen	en	om	beter	in	staat	te	zijn	om	de	dialoog	
met	publieksgroepen	aan	te	gaan	die	nu	minder	vaak	naar	het	museum	komen.	Diversiteit	krijgt	
nadrukkelijk	aandacht	en	wordt	structureel	aangepakt,	op	basis	van	de	vier	pijlers	van	de	Code	
Culturele	Diversiteit.		

Voor	deze	pijlers	zijn	de	volgende	ambities	geformuleerd:		

Personeel		
Medewerkers	zijn	in	staat	te	verbinden,	om	hun	verschillende	perspectieven	te	gebruiken	en	in	de	
praktijk	te	brengen.		

Publiek		
Het	publiek	herkent	zich	in	de	collectie,	tentoonstellingen	en	programma’s	en	wordt	geïnspireerd	
door	de	creatieve	en	innovatieve	kracht.		

Programmering		
Via	collectie,	tentoonstellingen	en	programma’s	brengt	het	museum	een	verbinding	tot	stand	met	
een	zo	breed	mogelijk	publiek.		

Partners		
Het	museum	beschikt	over	partners	die	de	missie	van	het	museum	op	het	gebied	van	inclusiviteit	
omarmen	en	de	opbrengst	versterken.		

GOVERNANCE	CODE	CULTUUR		

Het	Klederdrachtmuseum	onderschrijft	de	negen	principes	van	de	Governance	Code	Cultuur.	Aan	de	
toepassingen	wordt	uitvoering	gegeven	door	het	Klederdrachtmuseum.	Waar	dit	niet	het	geval	is,	
wordt	hierop	een	toelichting	gegeven	in	het	Bestuursverslag	of	het	Bericht	van	de	Raad	van	Toezicht.		
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In	november	2018	werd	de	vernieuwde	code	gepubliceerd:	‘Acht	principes	Governance	Code	Cultuur	
2019’,	die	met	ingang	van	2019	van	kracht	is.	Deze	zal	in	het	komend	jaar	worden	opgenomen	in	de	
statuten	en	regelementen.		

Het	museum	onderschrijft	de	waarden	uit	de	Fair	Practice	code	en	past	deze	toe	in	de	dagelijkse	
praktijk.	

	
6. Activiteiten	
	
Staphorstdag	
Op	27	januari	is	er	een	Staphorstdag	georganiseerd	in	de	Singelkerk.	In	de	ochtend	werd	er	een	
masterclass	gegeven	in	Staphorst	Stipwerk	door	ambachtsman	Gerard	van	Oosten		
	
Staphorsters	in	klederdracht	presenteerden	‘Staphorst	op	de	catwalk’	een	klederdrachtpresentatie	
met	lezing	in	de	Singelkerk.	Jacco	Hooikammer	gaf	een	interessante	lezing	over	Staphorst,	
geschiedenis,	inwoners	en	cultuur.	Er	kwamen	200	bezoekers	en	het	werd	erg	enthousiast	
ontvangen.	De	show	werd	afgesloten	met	een	paar	kostuums	van	Walter	van	Beierendonck.	Deze	
ontwerpen	werden	ook	gebruikt	in	de	tentoonstelling	‘Contemporary	Fashion’	en	zijn	gemaakt	van	
stof	dat	met	Staphorst	Stipwerk	is	bestempeld.		
	
	

	 						 			 	
	
	
Collectie	presentatie	Tess	van	Zalinge	
In	mei	heeft	de	Amsterdamse	modeontwerpster	Tess	van	Zalinge	in	samenwerking	met	MOAM	haar	
nieuwste	modecollectie	aan	de	pers	gepresenteerd.	Deze	collectie	was	geheel	geïnspireerd	op	de	
Nederlandse	klederdracht	en	daardoor	was	het	Klederdrachtmuseum	de	aangewezen	locatie	
hiervoor.	Dit	evenement	heeft	veel	publiciteit	op	social	media	opgeleverd	voor	het	museum.	
	
																																																								
Expositie	‘Contemporary	Fashion’	
De	is	de	eerste	grote	(tijdelijke)	tentoonstelling	van	het	museum	na	de	opening	in	2016	In	deze	
tentoonstelling	werden	kostuums	gepresenteerd	van	12	hedendaagse	Nederlandse	en	buitenlandse	
ontwerpers	die	hun	inspiratie	hebben	gehaald	uit	de	Nederlandse	klederdracht.		
In	deze	tentoonstelling	zijn	in	de	nieuwe	ontwerpen,	van	hedendaagse	ontwerpers,	de	vormen,	
materialen,	technieken	en	prints	te	herkennen	die	direct	of	indirect	refereren	aan	de	regionale	
kleedgewoonten.	De	tentoonstelling	laat	zien	hoe	oude	kleedgewoonten	naar	de	huidige	tijd	
vertaald	worden	en	opnieuw	betekenis	krijgen.	Hiermee	wil	het	museum	een	jong	publiek	bereiken	
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en	hen	op	een	inspirerende,	moderne	en	aansprekende	wijze	informeren	over	dit	cultureel	erfgoed.		
	
Klederdracht	laat	het	publiek	zien	hoe	invloeden	vanuit	de	hele	wereld	al	eeuwenlang	terug	waren	te	
zien	in	wat	wij	noemen	'Nederlandse	Klederdracht'	en	hoe	wij	daar	identiteit	aan	geven	en	hoe	wij	
die	hebben	geadopteerd.	Invloeden	van	buitenaf	bestaan	al	sinds	mensenheugenis.	'Global	fashion	,	
local	tradition'	Hiermee	wordt	ook	een	brug	geslagen	naar	andere	culturen.	Het	laat	de	bezoeker	
nadenken	over	zijn	eigen	culturele	achtergrond	en	hoe	men	daar	identiteit	laat	terugkomen	in	de	
kostuums	en	hoe	men	dit	in	deze	tijd	doet.		
	
De	tentoonstelling	kwam	tot	stand	middels	genereuze	bruikleen	collecties	van	het	Zeeuws	museum	
en	het	Zuiderzeemuseum	en	de	ontwerpers	Tess	van	Zalinge,	David	Laport	(Nederland)	en	Walter	
van	Beijerendonk	(België).		Beide	musea	waren	zeer	behulpzaam	en	ondersteunden	het	
Klederdrachtmuseum	met	beeld	en	filmmateriaal	dat	vertoond	werd	in	de	tentoonstellingsruimten.	
Een	spin-off	van	de	tentoonstelling	is	dat	de	(Amsterdamse)	modeontwerpers	hiermee	ook	veel	
publiciteit	hebben	gekregen	en	werkte	voor	hen	verkoop	bevorderend.	
	

	

                                     
Alexander	van	Slobbe	(Collectie	Zuiderzeemuseum)																Tess	van	Zalinge	(eigen	collectie)	
 

                                        
Antoine	Peters	(Collectie	Zeeuws	Museum)																									Walter	van	Beirendonck	(eigen	collectie)	
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                                                          David	Laport	(eigen	collectie)	
                 
                                                    	
	

	

Tentoonstellingsontwerp	

Het	tentoonstellingsontwerp	voor	de	presentatieruimtes	is	uitgezet	als	opdracht	bij	3de	
jaarsstudenten	van	Nimeto,	MBO	onderwijs	voor	creatieve	inrichting	te	Utrecht.	Dit	heeft	voor	het	
museum	zeer	goed	uitgewerkt.	Er	kwamen	leuke	voorstellen	van	de	studenten	die	we	goed	konden	
gebruiken.	Daardoor	kreeg	de	tentoonstelling	de	juiste	uitstraling	die	paste	bij	het	thema	en	bij	het	
gebouw.		
 
Catalogus	

Jolijn	de	Jong,	3de	jaars	studente	van	Nimeto,	kreeg	de	opdracht	gekregen	om	de	catalogus	verder	af	
te	maken	naar	aanleiding	van	haar	ingezonden	ontwerp.	De	catalogus	is	zeer	verfrissend	en	modern	
vormgegeven	en	blijft	ook	na	de	tentoonstelling	in	de	museumwinkel	in	de	verkoop.	
	

      
Jolijn	de	Jong	en	Jolanda	van	den	Berg																									Catalogus	
	
7. Communicatie	en	marketing	

 
Pers	en	publicatie	

Door	de	inzet	van	PR	bureau	Maison	PR	heeft	de	tentoonstelling	veel	publiciteit	gekregen.	Voor	de	
opening	waren	veel	journalisten	en	online	influencers	uitgenodigd.	Het	leverde	meerdere	artikelen	in	
modebladen	en	landelijke	dagbladen,	wat	resulteerde	in	een	groot	publieksbereik.	Vergeleken	met	
andere	persberichten	waar	geen	gebruik	was	gemaakt	van	een	PR	bureau	was	de	opbrengst	van	
media	aandacht	en	aanwezige	pers	bij	de	opening	nu	veel	hoger.	

CONTEMPORARY FASHION

HERENGRACHT 427 • 1017 BR AMSTERDAM • +31 (0)20 84 52 399 • WWW.HETKLEDERDRACHTMUSEUM.NL

KLEDERDRACHT IN EEN NIEUWE JAS
5 SEPTEMBER 2018 TOT EN MET 31 MAART 2019

© Jolijn-Snijders

000_HG2018_5_Hetklederdrachtmuseum.indd   1 10/09/2018   12:29
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Totale	advertentiewaarde	die	we	hebben	gekregen	aan	‘free	publicity’	in	landelijke	bladen	en	
magazines	is	€	49.028,-	.	
	
						
	
	

																														 	
	
	
In	de	Volkskrant	van	19	september	2018	ook	een	dubbele	pagina	artikel	geschreven	door	Cecile	
Narinxs.:	
	
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/klederdracht-in-een-nieuw-jasje-in-
amsterdamsmuseum~be977698/	
	
				
Digitaal		
Het	Klederdrachtmuseum	heeft	diverse	communicatiekanalen	in	gebruik.	Via	de	website	wordt	
inhoudelijke-	en	bezoekersinformatie	gegeven,	arrangementen	aangeboden	en	kan	men	
toegangstickets	kopen.	De	website	is	in	twee	talen	beschikbaar	en	trekt	meer	dan	100.000	unieke	
bezoekers	per	jaar.	In	het	laagseizoen	gebruikt	Het	Klederdrachtmuseum	SEA	(Search	Engineer	
Advertising)	om	online	bezoek	te	stimuleren.	Daarnaast	gebruikt	Het	Klederdrachtmuseum	ook	SEO	
(Search	Engine	Optimization)	en	content	marketingkanalen,	zoals	blogs,	ter	promotie	van	het	
museum.		
		
Het	Klederdrachtmuseum	heeft	1.300	internationale	volgers	via	Facebook,	886	via	Instagram	en	3000	
inschrijvingen	op	de	nieuwsbrief.	Zij	ontvangen	wekelijks	en	maandelijks	berichten	over	de	
activiteiten	en	ontwikkelingen	van	Het	Klederdrachtmuseum	en	de	interactie	is	hoog.	Sociale	media	
wordt	ingezet	als	marketinginstrument	tijdens	een	bezoek	aan	Het	Klederdrachtmuseum.	Beelden	en	
ervaringen	kunnen	op	strategische	plekken	automatisch	worden	gedeeld	met	vrienden	en	familie.			

	
	
Promotie		
De	online	kaartverkoop	via	internationale	websites	zoals	bijvoorbeeld	Tripadvisor,	Viator,	Expedia,	
Booking.com,	GetYourGuide,	etc.	trekt	steeds	meer	aan.	De	verkoop	is	gedurende	2018	steeds	
verder	gestegen	in	vergelijking	met	2017.		
	

Onderschat de invloed van
streekkostuums op de
mode niet. Niet alleen
Nederlandse ontwerpers
raakten geïnspireerd

dankzij de Hollandse folklore. Ook de
Vlaamse ontwerper Walter van Beiren-
donck en de Spaans-Britse John Gallia-
no lieten zich beïnvloeden. Zo krijgt
ouderwets degelijk handwerk een nieu-
we identiteit.
Twee jaar geleden opende het Kleder-
drachtmuseum in Amsterdam voor het
eerst zijn deuren. Als particulier cul-
tuurinstituut. Inmiddels heeft directeur
Jolanda van den Berg de officiële muse-
umstatus gekregen en kun je ook met je
museumjaarkaart naar binnen om je te
verdiepen in de authentieke drachten
uit verschillende regio’s in ons land. 
Nog een reden om te gaan: voor het
eerst is de vaste collectie aangevuld met
een tijdelijke tentoonstelling: ’Contem-
porary fashion, klederdracht in een
nieuwe jas.’ In samenwerking met di-
verse streekmusea laat het Kleder-
drachtmuseum zien hoe hedendaagse
modeontwerpers zich laten inspireren
door Hollandse klederdrachten. „Vooral
het handwerk en de duurzaamheid van
die traditionele dracht laten zich goed
vertalen in de heersende mode”, vindt
Jolanda.
Volgens haar neemt de belangstelling
voor klederdracht de laatste jaren toe.
„Streekmusea dragen daar ook aan bij.
Zo hebben het Zuiderzeemuseum in
Enkhuizen en het Zeeuws Museum in
Middelburg in samenwerking met
modeontwerpers prachtige tentoonstel-
lingen gemaakt over textiel erfgoed als
bron van inspiratie.”
Jolanda koos ervoor om de hedendaagse
kledingstukken naast de traditionele
kostuums te tonen. Die folklore diende
immers als inspiratiebron voor het
nieuwe ontwerp. 

Kappenkamer
In de ’kappenkamer’ van het monu-
mentale grachtenpand aan de Heren-
gracht staat op een draaiplateau een
wonderschone creatie van David Laport
(1986) die in Zeeland opgroeide: een
witte jurk van zachte, gevouwen stof.
David maakt in zijn ontwerpen volop
gebruik van plissés. De plooien verwij-
zen naar de traditionele hoofdbedek-
kingen die bij de klederdrachten van
zijn geboortestreek horen.
Op een fraaie schouw staat een aantal
juweeltjes van hoedenmaakster Elisa-
beth van der Helm (1946) die ook hoe-

den ontwierp voor leden van het Ko-
ninklijk Huis. In 1990 maakte stylist en
hoofdredacteur Frank Ankoné voor het
modetijdschrift Avenue een productie
die hij baseerde op klederdracht. Hier-
voor ontwierp de hoedenmaakster
zwarte hoofdbedekking die was geba-
seerd op de traditionele kappen van
Zeeland. Een kleine twintig jaar later
maakte ze hoeden voor de tentoonstel-
ling ’Gejaagd door de wind’ in het
Zuiderzeemuseum. Gebaseerd op de
traditionele hul van Volendam. 
In de kappenkamer vind je ook de ico-
nische witte pet van Kasper Jongejan
(1982). In ’Dracht’, zijn collectie van
2017, presenteerde hij een klederdracht
die nooit heeft bestaan: de Almeerse
dracht. De ontwerper vroeg zich af hoe
de dracht zou zijn als de geschiedenis
van zijn geboorteplaats Almere verder
zou reiken dan 1976, het jaar waarin de
plaats werd gesticht. Het antwoord was
een combinatie van traditionele Neder-
landse klederdrachten met de kleding
van de huidige bewoners van Almere,
afkomstig uit alle delen van de wereld.

Stijlkamer Marken
Op naar de stijlkamer van Marken. Daar
ontwaar je een explosie van kleuren.
Marken heeft de meest versierde kleder-
dracht van ons land. Bij het oogstrelen-
de Marker borduurwerk vind je werk
van Bas Kosters (1977) die het modesti-
pendium 2018 van het Prins Bernhard
Cultuurfonds kreeg. Zijn creaties zijn
kleurrijk en vrolijk. Voor ’Paper crown’
in 2017 vond hij inspiratie in de rococo,
Afrikaanse kostuums en de traditionele
visserskleding van het Zuiderzeegebied.

Als knopen gebruikte hij metalen mun-
ten, zoals vroeger ook gebruikelijk was.
De iconische klompen van het mode-
duo Viktor & Rolf (beiden uit 1969) zijn
ook in deze kamer te vinden. Voor hun
najaarscollectie van 2007 lieten de twee
zich inspireren door Nederlandse kle-
derdrachten. De creaties werden aange-
vuld met klompen op hoge hakken die
op een traditionele manier waren ge-
maakt. De klompen werden versierd
met herkenbare patronen en karakteris-
tieke kleuren als het Staphorster stip-
werk en Delfts blauw. 

Staphorst
In de kamer van Staphorst ontdek je
ontwerpen van Walter Van Beirendonck
(1957) die is gespecialiseerd in mannen-
mode. In zijn voorjaarscollectie van
2017, die overigens een rijkdom aan
stoffen en kleuren, verrassende vor-
men en wonderlijke details her-
bergt, gebruikt de Belgische
ontwerper onder meer stoffen
die zijn bedrukt met stip-
werk, de traditionele ver-
siertechniek van Stap-
horst. 

Volendam
Voor Alexander van
Slobbe (1959), de
oprichter van
het dames-
merk Orson

+ Bodil en de herenlijn SO, was de kle-
dingdracht uit het Zuiderzeegebied een
bron van inspiratie voor zijn najaarscol-
lectie ’Re-wind’ voor het label SO (2001/
2002) . Hij gebruikte patronen, materia-
len en technieken van de traditionele
vissersdracht. Karakteristieke kleding-
stukken als visserstruien en gebreide
sjaals zie je terug in de creaties die zijn
te zien in de stijlkamer Volendam. 

Zeelandkamer
Via stijlkamer Hindelopen waar op-
nieuw creaties van Viktor & Rolf zijn te
vinden, naar de Zeelandkamer voor
Antoine Peters (1981). In 2014 nodigde
het Zeeuws Museum hem uit om mee

te werken aan het project ’Handwerk’.
Traditionele kennis moest op kunstzin-
nige wijze gedeeld worden. In de muse-
ale collectie vond hij snel zijn eigen
inspiratie: een jak uit de 19e eeuw, ge-
maakt uit e�e�n lap. De vouwtechniek
waarmee dit vrouwenkledingstuk werd
gemaakt, is een uitgangspunt voor zijn
ontwerp dat hij de ’jak-trui’ noemt.
Antoine heeft alle geheimen van het jak
ontcijferd. ’Tot in elke naad en vezel’,
staat in de catalogus te lezen. De vouw-
lijnen en vormen van het jak vertaalde
hij in zwart-witte gebreide stof. Daar-
van maakte hij zijn eigen jak-trui.

Spakenburg
In de stijlkamer Spakenburg-Bunscho-

ten tenslotte, een zinnelijke creatie
van Tess van Zalinge (1989) die

haar inspiratie vindt in
Nederlandse kunst, am-
bachten en tradities. Haar

lingerie en kostuums zijn
dankzij het gebruik van zach-

te, transparante stoffen rond-
uit sensueel. In de collectie

’Maandag wasdag’ van 2018
staan ambacht, natuur en folklo-

re centraal. De ontwerpster was
gefascineerd door het nostalgische

beeld van wit wapperend wasgoed
aan de waslijnen boven de uitge-

strekte velden. Met een knipoog naar
de Spakenburgse kraplap (het deel

van het kostuum dat het decolleté van
de vrouw bedekt) creëerde zij een zeer
vrouwelijk korset. Een citaat van Tess in
de catalogus: „Ik zoek naar een clash
tussen functionaliteit en sensualiteit,
waarbij de kraplap uit Spakenburg, de

gelaagdheid van de Nederlandse natuur
en historische korsetten samensmel-
ten.” 
De belangstelling voor klederdrachten
mag dankzij streekmusea en ontwer-
pers toenemen, het is algemeen bekend
dat de traditie langzamerhand ver-
dwijnt. „Het aantal dragers wordt met
de dag zeldzamer”, geeft Jolanda van
den Berg aan. „In Staphorst en Bun-
schoten-Spakenburg kleurt kleder-
dracht nog wel het alledaagse straat-
beeld, maar ook daar gaan steeds meer
mensen in burger zoals dat heet. 
Met het Klederdrachtmuseum wil ze
een bijdrage leveren aan het behoud
van de handwerktechnieken en tradi-
ties. „Per slot van rekening is dit een
belangrijk deel van ons culturele erf-
goed.”
Daarnaast is het Klederdrachtmuseum
ook een offensief tegen de toeristische
vervlakking. „Al die souvenirwinkels.
Op de Bloemenmarkt zijn tegenwoor-
dig alleen nog maar houten tulpen te
koop. Het is allemaal zo platgeslagen,
ik wil verdieping bieden. Bezoekers
vragen daar ook om.”

Zaans stikwerk, Marker borduurwerk en Volendams haakwerk.
Eeuwenoude handwerktechnieken die een grote inspiratiebron

zijn voor hedendaagse modeontwerpers. In het
Klederdrachtmuseum is dat te ontdekken.

Tekst: Nancy Ubert 

Werk van Tess van Zalinge. FOTO TOMEK DARSU AARON Klompen van Viktor & Rolf. WIM ZANDBERGEN

Ouderwets degelijk
handwerk krijgt
nieuwe identiteit

folklore
Tweedekans

LDN zaterdag 15 september 20188 Mode Vrij zaterdag 15 september 2018 LDN VrijMode 9

’Contemporary fashion, klederdracht in
een nieuwe jas’ in het
Klederdrachtmuseum, Herengracht 427,
Amsterdam. Dagelijks van 10 tot 18 uur
geopend. Door de steile trappen is het
museum niet goed toegankelijk voor
mensen met lichamelijke beperkingen.
www.hetklederdrachtmuseum.nl
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Rond	de	opening	van	de	tentoonstelling	‘Contemporary	Fashion’	heeft	het	museum	diverse	
bijeenkomsten	georganiseerd	waarbij	ook	de	buurtbewoners	van	het	museum	waren	uitgenodigd.	In	
2018	zijn	er	5	netwerkbijeenkomsten	georganiseerd	in	het	museum	voor	gidsen	en	hotels	om	kennis	
te	maken	met	de	nieuwe	tentoonstelling.		
	
In	het	buitenland	is	3	x	een	beurs	voor	touroperators	bezocht.	Hier	zijn	contacten	gelegd	en	
prijsafspraken	gemaakt	voor	groeps-arrangementen.		

8. Organisatie	en	personeel	
	
In	2018	hebben	er	geen	grote	organisatorische	veranderingen	plaatsgevonden.			
	
Raad	van	toezicht:	

Mevr.	Swinda	Hagedoorn	(voorzitter)	
Dhr.	Maurits	van	Balen	Blanken	(Penningmeester)	
Dhr.	Martijn	Naberman	(Secretaris)	
	
Raad	van	Toezicht	houdt	toezicht	op	de	financiële	en	zakelijke	kant	van	het	museum.	De	RvT	is	
samen	met	de	directie	in	2018	drie	keer	bij	elkaar	gekomen.	Daarnaast	heeft	de	directie	regelmatig	
overleg	met	de	RvT	leden	voor	advies.	De	functie	is	onbezoldigd.	
	

	
Directie	en	bestuurder:	Jolanda	van	den	Berg	
Directeur	van	de	Stichting	is	verantwoordelijk	voor	zakelijk	en	inhoudelijk	sturing.		
	
Stichting	Het	Klederdrachtmuseum,	museum	voor	Nederlandse	klederdracht,	is	ingeschreven	bij	de	
Kamer	van	Koophandel	onder	nummer:	67126987.	Het	museum	heeft	een	culturele	ANBI	status,	
RSIN	856842503	
	
Vrijwilligers	
Het	museum	wordt	mogelijk	gemaakt	door	de	inzet	van	gemiddeld	23	vrijwilligers.	Zij	zijn	zeer	
belangrijk	voor	het	museum.	De	vrijwilligers	werken	op	diverse	onderdelen	van	het	museum.	Zij	
zorgen	voor	de	operationele	zaken	overdag	in	het	museum	en	de	gastontvangst.	Daarnaast	
verzorgen	zij	ook	werkzaamheden	zoals	gidsen,	website	onderhoud,	grafisch	ontwerp,	
collectieregistratie,	kostuumonderhoud	en	marketing.	De	werving	van	vrijwilligers	verloopt	via	de	
wervingssite	‘Culturele	vacatures’	en	VCA	(vrijwilligerscentrale	Amsterdam)	en	spontane	
aanmeldingen	na	bezoek.		
	
De	samenstelling	van	de	vrijwilligerspool	is	een	afspiegeling	van	de	hedendaagse	Amsterdamse	
bevolking	met	een	brede	diversiteit	van	nationaliteiten	en	culturen.	Het	museum	biedt	de	kans	aan	
mensen	die	onvrijwillig	zonder	werk	zitten	of	in	een	re-integratie	traject	(medische	redenen)	om	
nieuwe	ervaring	op	te	doen	waarbij	hun	kans	op	terugkeer	op	de	arbeidsmarkt	toeneemt.	Nu	het	
economisch	weer	beter	gaat	zien	we	ook	een	uitstroom	van	vrijwilligers	die	door	hun	nieuwe	
werkervaring	een	betaalde	baan	gevonden	hebben.	Hiertegenover	wordt	dit	gat	opgevangen	door	de	
toename	van	vrijwilligers	uit	het	buitenland	die	in	Amsterdam	wonen	door	hun	werk	(of	via	hun	
partner)	of	als	vluchteling	hier	zijn	gekomen.	Zij	willen	graag	kennis	maken	met	de	Nederlandse	
cultuur	en	de	taal	leren	en	melden	zich	om	die	reden	aan	bij	het	museum	waarbij	zij	1	of	2	vaste	
dagdelen	per	week	in	het	museum	werken.				
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Het	Klederdrachtmuseum	onderschrijft	de	code	Inclusiviteit	en	Diversiteit	voor	het	thema	personeel.		
Doordat	het	museum	in	een	monumentaal	17de	-eeuws	grachtenpand	is	gehuisvest	met	vele	trappen,	
is	het	helaas	niet	goed	toegankelijk	voor	vrijwilligers	en	bezoekers	met	een	fysieke	beperking.	In	de	
toekomst	wil	het	museum	graag	uitbreiden	met	een	lift	wanneer	de	financiën	dit	toelaten	en	er	een	
vergunning	voor	kan	worden	afgegeven.	Tevens	zal	het	museum	op	maat	gemaakte	programma’s	
ontwikkelen	om	bezoekers	met	een	zichtbare	of	onzichtbare	beperking	beter	te	faciliteren.	Voor	
diegenen	voor	wie	het	museum	moeilijk	te	bezoeken	is	(bijvoorbeeld	ouderen,	mensen	met	
dementie)	daarvoor	organiseert	het	museum	regelmatig	lezingen	en	presentatiemiddagen	op	
lokaties	in	stadsdelen	in	en	buiten	Amsterdam.	
	
De	waarde	van	vrijwilligerswerk	
Prof.	Lucas	Meijs	van	Erasmus	Universiteit	in	Rotterdam	heeft	een	onderzoek	gedaan	over	de	
economische	waarde	van	vrijwilligers.	De	waarde	per	uur	is	volgens	dit	onderzoek	gelijk	aan	de	cao-
loon	voor	vergelijkbaar	werk).	Voor	Het	Klederdrachtmuseum	betekent	dit	dat	de	economische	
waarde	van	onze	museumvrijwilligers	in	2018	€	219.000,-	bedroeg.	Onze	dank	aan	hen	kent	geen	
grenzen.		
	
9. Financiële	resultaten	
	
De	balans	ziet	er	positief	uit	en	geeft	een	optimistisch	beeld	voor	de	toekomst.	De	stichting	heeft	in	
het	eerste	jaar,	uit	de	inkomsten	vanuit	bezoekers	entree,	de	vaste	kosten	kunnen	financieren.	De	
hoogste	kostenpost	is	de	huisvesting.	De	Stichting	betaalt	maandelijks	een	vast	bedrag	aan	huur	en	
facilitaire	kosten	aan	de	hoofdhuurder.	Deze	kosten	zullen	de	komende	jaren	minimaal	stijgen	
(huurindexering)	maar	de	bezoekersaantallen	zullen	wel	toenemen.	Door	de	invoering	van	de	
museumkaart	sinds	1	juli	2018	is	het	aantal	bezoekers	verdubbeld.			
	
De	personele	kosten	zijn	laag	gebleven	doordat	er	voornamelijk	met	vrijwilligers	is	gewerkt	en	er	
incidenteel	een	vrijwilligersvergoeding	kan	worden	betaald.	Wanneer	de	financiële	situatie	het	in	de	
toekomst	toelaat,	kan	de	directeur	voor	een	aantal	uur	een	marktconform	arbeidscontract	krijgen	en	
de	vrijwilligers	een	vergoeding	na	rato	van	gewerkte	uren.	
	
De	stichting	wordt	financieel	ondersteund	door	de	inkomsten	van	de	commerciële	activiteiten	die	
niet	bij	de	stichting	zijn	ondergebracht.			
		
Fondsen	en	giften	
Het	Klederdrachtmuseum	ontvangt	op	dit	moment	geen	structurele	subsidie.	Het	museum	heeft	in	
2018	voor	het	eerst	aan	fondsenwerving	gedaan	en	fondsen	aangeschreven	voor	de	tentoonstelling	
‘Contemporary	Fashion’.		Het	heeft	genereuze	toezeggingen	gekregen	van	Prins	Bernard	
Cultuurfonds	in	samenwerking	met	het	Joes	Meester	Fonds	en	het	Amsterdam	Fonds	voor	de	
Kunsten.	Hiervoor	zijn	wij	deze	fondsen	zeer	erkentelijk	voor.		
	
Het	fonds	heeft	van	privé	personen	in	totaal	€	18.050,-	mogen	ontvangen.	Dit	wordt	gebruikt	voor	
aankoop	voor	de	vaste	collectie	en	presentatie	materiaal	zodat	de	collectie	beter	getoond	kan	
worden.	
	
Het	financieel	jaarverslag	2018	is	opgesteld	door	administratiekantoor	BWI	te	Haarlem.	
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10.	 Plannen	voor	2019	

	
	
De	tentoonstelling	‘Contemporary	Fashion’	loopt	door	tot	31	maart	2019.	Daarna	zal	de	
voorbereiding	worden	opgestart	voor	de	tentoonstelling	‘Visserstruien’	en	een	grotere	expositie	over	
de	Surinaamse	klederdracht	in	samenwerking	met	het	Kotomuseum	in	Paramaribo,	gepland	eind	
december	2019.	
	
In	2019	zijn	de	ambities	om	meer	aan	de	inhoud	en	de	digitalisering	van	de	collectie	te	werken	en	om	
de	informatievoorziening	en	presentatie	naar	een	hoger	niveau	te	brengen.	De	bezoekers	
beoordelen	de	huidige	presentatie	als	positief	en	geven	aan	meer	verhalen	te	willen	horen	van	de	
klederdrachtdragers.	Hiervoor	gaat	het	museum	fondsen	werven	om	dit	mede	mogelijk	te	maken.		
	
Het	Klederdrachtmuseum	is	al	langere	tijd	bezig	om	de	keuken	van	het	museum	volledig	in	
Staphorster	verfdecoratie	technieken	te	laten	beschilderen.	Hiervoor	is	een	aanvraag	ingediend	bij	
de	Provincie	Overijssel.		
	
Het	museum	krijgt		
	
Het	Klederdrachtmuseum	organiseert	in	2019	2	maal	een	wisselende	expositie.	De	collectie	
visserstruien	van	Stella	Ruhe	komt	voor	een	half	jaar	in	het	museum	te	hangen.	Eind	van	het	jaar	is	
een	grote	tentoonstelling	gepland	‘Kotomisi,	de	kracht	van	klederdracht’.	Dit	wordt	een	groot	project	
in	samenwerking	met	het	Kotomuseum	in	Paramaribo	te	Suriname,	met	een	modeontwerpwedstrijd	
in	Suriname	en	Nederland,	een	tentoonstelling	met	een	bruikleencollectie	van	het	Kotomuseum	en	
een	filmproject	waarbij	Oral	History	is	vastgelegd	in	15	gefilmde	portretten	van	oudere	en	jongere	
Afro-Surinamers	in	Nederland	en	Suriname	over	wat	het	koto	kostuum	voor	hen	betekend.		
	
We	verheugen	ons	op	een	nieuw	jaar	met	een	mooie	exposities	en	educatieve	programma’s.	We	
verwachten	een	toename	van	bezoekers	door	groeiende	bekendheid	van	het	museum	bij	Nederlands	
en	buitenlands	publiek.	
	
	
	
	
	

	


