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Het woord ‘fashion victim’ is een ultieme uiting van het negatieve oordeel dat vaak ten aanzien van kleding en de modewereld 

geveld wordt: degene die in mode geïnteresseerd is, laat zich gemakkelijk bedwelmen door het verleidende belang van schoonheid 

waardoor ‘het slachtoffer’ afhankelijk is van een door commercie gedreven industrie die bol staat van oppervlakkigheid. Toen 

ik een jaar geleden aan het begin van mijn afstudeertraject stond, bleek het buikgevoel dat ik altijd bij deze veroordelende 

houding ten aanzien van mode had me een goede leervraag te bieden: is mode enkel een oppervlakkig, zinloos luxegoed of 

gaat de betekenis ervan verder dan glossybladen en wordt er binnen de academische wereld weldegelijk serieus over mode en 

kleding nagedacht? Het belangrijkste resultaat van mijn zoektocht – mijn thesis over de opkomende interesse vanuit musea voor 

hedendaagse mode – ligt voor u. In mijn onderzoek hoop ik u dan ook een weerlegging van de vooroordelen en daarmee het 

bewijs van de inhoudelijke potentie van mode te presenteren. 

Mijn leervraag is niet voortgevloeid uit een algemene academische lacune waar ik me tijdens mijn studie tot aangetrokken 

voelde, maar vanuit uit een persoonlijke passie. In tegenstelling tot veel van mijn medestudenten heb ik mijn Masterthesis 

dan ook nooit beschouwd als de ultieme afsluiting van mijn studie en het bewijs van mijn jarenlange opgebouwde kennis: mijn 

onderzoek fungeert meer als start dan als eindpunt. Ik ben heel blij met de mogelijkheid die mij vanuit de PSAU werd gegeven 

om me door middel van het schrijven van mijn scriptie voor te bereiden op het veld waarin ik na mijn afstuderen graag terecht wil 

komen. Het doornemen van jaarverslagen en collectieplannen, het voeren van gesprekken met professionals en de bezoeken aan 

musea en modetentoonstellingen hebben mij de mogelijkheid gegeven om geheel vanuit mijn specifieke, persoonlijke interesse 

een beeld te vormen van de meningen en doelen van spelers die vanuit dezelfde passie en overgave met het onderwerp bezig 

zijn. 

Voordat ik u wil uitnodigingen deze pagina om te slaan, grijp ik ten slotte graag de kans om iedereen te bedanken die mij 

heeft bijgestaan en gestimuleerd om mijn enthousiasme voor mode om te zetten in gegronde kennis en eigen meningen. In het 

bijzonder dank ik de heer Van den Hoven voor zijn kritische blik en sturing van een verslag over een discipline waar hij naar eigen 

zeggen absoluut niet in thuis was. Daarnaast dank ik mevrouw Teunissen voor haar inhoudelijke en professionele begeleiding; 

binnen Nederland is zijn één van meest deskundige op het gebied van theorievorming over mode en ik heb dan ook veel profijt 

gehad van haar expertise en dankbaar gebruik mogen maken van haar contacten. 

Ik hoop dat u net zoveel plezier heeft bij het lezen van deze thesis als ik had tijdens het schrijven ervan.

Corine Ahlrichs

8 april 2009
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Tegenwoordig zijn stukken van eigentijdse mode-ontwerpers niet alleen in de warenhuizen en flagship stores te vinden; 

hedendaags modedesign wordt ook steeds meer opgenomen in collecties en presentaties van Nederlandse musea. Met de 

opname van haute couture, prêt-à-porter en zelfs streetware in museumcollecties lijkt niet alleen historische kostuums, maar 

ook hedendaagse kleding als waardig museumobject geaccepteerd te worden. Dit onderzoek beschrijft de omgang en de 

verschillende opvattingen van vier Nederlandse musea die actief bezig zijn met eigentijds modedesign en richt zich op de vraag: 

in welk opzicht is hedendaags modedesign tegenwoordig een waardige verzamelcategorie dat museaal aanzien verdiend? 

Door algemene speerpunten en waardeoordelen uit de beleidsvoeringen van het Zuiderzeemuseum, het Gemeentemuseum 

Den Haag, het Centraal Museum en het Groninger Museum ten aanzien van de verzamelcategorie te distilleren en ze onderling 

met elkaar in verband te brengen, vormt dit onderzoek een beeld van hedendaagse mode dat overtuigende verklaringen geeft 

voor de groeiende interesse in eigentijds mode-ontwerp en toont dat musea steeds meer inzien dat kleding het museum meer 

kan bieden dan alleen historische referenties en betekenissen. Het ‘stoffige’ imago dat door de kostuums en diens chronologische 

opstelling aan mode verbonden werd, heeft plaatsgemaakt voor een nieuwe omgang waarin mode-objecten uit de eigen tijd 

gerelateerd kunnen worden aan een breed scala aan thema’s en opvattingen die zich niet beperken tot de tijdsgeest van het 

object en de sfeer die het oproept.
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“Fashion is not something that exists in dresses only. 

Fashion is in the sky, in the streets, fashion has to do 

with ideas, the way we live, what is happening.”
(Modeontwerpster Gabrielle ‘Coco’ Chanel, jaar onbekend)



1 Definitie volgens de Van Dale.
2 Tegenwoordig bestaat de vereniging na een fusie met de Eerste Nederlandse Vereniging van Kantliefhebbers
‘Het Kantsalet’ (1925-2000) onder de naam Nederlandse Vereniging voor Kostuum Kant Mode en Streekdracht. Bron: http://
home.hetnet.nl/~penningmeester.nvkkms (laatst geraadpleegd op 9 oktober 2008)
3 Slechts één keer werd er expliciet vermeldt dat een museum in het bezit was van objecten van moderne ontwerpers. 
Het ging in dit geval om het Amsterdam Historisch Museum (Kroon, 1995, pagina 165).

Jaartal Museum Aantal presentaties Totaal
2003 Centraal Museum 3 4

Gemeentemuseum Den Haag 1

2004 Centraal Museum 2
6Groninger Museum 1

Kunsthal 1

Museum voor Moderne Kunst Arnhem 1

Gemeentemuseum Den Haag 1

2005 Centraal Museum 4 5

Groninger Museum 1

2006 Centraal Museum 2
3Rijksmuseum 1

Gemeentemuseum Den Haag 1

2007 Centraal Museum 1
6Zuiderzeemuseum 1

Museum voor Moderne Kunst Arnhem 1

Boijmans van Beuningen 1

Academiegalerie Utrecht 1

Rijksmuseum 1

2008 Centraal Museum 1 10

Groninger Museum 2

Zeeuws Museum 2

Zuiderzeemuseum 1

Textielmuseum 1

Kunsthal 1

Gemeentemuseum Den Haag 1
Historisch Museum Rotterdam 1

Tabel 1.1 Overzicht aantal relevante tentoonstellingen per museum per jaar 



1.1 CONTEXT

Ondanks de grote verschillen in opvattingen van het praktische veld van de mode-industrie en het kleine aantal geïnteresseerden 

in de theoretische benadering van de discipline, zijn beide partijen het op één punt eens: de mode is een afspiegeling van de tijd 

waarin het zich beweegt. Het tijdelijke, voorbijgaande gebruik in kleding en uiterlijk1 ademt alle facetten van haar periode en 

verandert geleidelijk met haar mee. De stijlgeschiedenis van mode toont, raakt invloeden en stromingen die een weerslag heb-

ben gehad op allerlei maatschappelijke vlakken, zoals de kunst en de mentaliteit van een generatie. Eén van de meest invloedrijke 

ontwerpers uit de twintigste eeuw, Gabrielle Bonheur ‘Coco’ Chanel (1883-1971), omschreef de mode ooit als het middel dat 

de ziel van de tijd opvangt en het in oneindig mogelijke vormen doorcommuniceert (Chanel, jaar onbekend). Ook tegenwoordig 

nog wordt de mode beschreven als een culturele bron: “(…) door te kijken naar kleding en textiel wordt een verhaal verteld over 

de culturele identiteit, tijd en herkomst, over menselijke gedragingen en gewoonten, over tijdgeest.” (Loppa, 2002, pagina 129)           

Kijkend naar de ontwikkeling van het verleden, leent mode zich als cultureel object dus uitermate goed om het verloop van de tijd 

met zijn eigen ontwikkeling te illustreren. Voor het behoud van ons (inter)nationale cultureel erfgoed zou de mode een belangrijk 

document kunnen zijn. 

 In Nederland zijn er verschillende personen en instellingen die zich persoonlijk, dan wel zakelijk, toeleggen op het conser-

veren van objecten om zo ons (culturele) erfgoed te behouden. Ook objecten uit de mode- en kostuumgeschiedenis worden in ons 

land door enkele musea in hun openbare collecties opgenomen en aan het publiek getoond om ons kennis te laten nemen van de 

(mode)geschiedenis. Om een toegankelijk beeld te schetsen van de aanwezige mode- en kostuumobjecten in Nederland (Schnit-

ger, 1995, pagina 163), werd in 1995 het kostuumbezit in de Nederlandse openbare collecties voor het laatst geïnventariseerd 

door de destijds genaamde ´Nederlandse Kostuumvereniging voor Mode en Streekdracht´2. De musea die werden opgenomen in 

de inventarislijst beheerden toen “datgene wat specifiek met kleding en accessoires te maken heeft” (Schnitger, 1995, pagina 163), 

zoals kleding, kledingtextiel, accessoires, objecten ter vervaardiging van kleding en historisch beeldmateriaal met betrekking tot de 

kostuumcollectie. In totaal werden er 281 musea variërend in grootte in de inventarislijst opgenomen en werd per museum alles 

met betrekking tot de kostuumcollectie geïnventariseerd.

 Hoewel deze inventarisatie sterk gedateerd is en er na dertien jaar vanuit gegaan kan worden dat er zich inmiddels veel 

veranderingen in de mode- en kostuumcollecties van de verschillende Nederlandse musea hebben voorgedaan, biedt het overzicht 

bruikbare inzichten. Met het oog op de focus van dit onderzoek is de inventarisatie bruikbaar omdat het aantoont welk type ob-

ject destijds voornamelijk werd geconserveerd. Over het algemeen betroffen de objecten in de Nederlandse collecties historische 

kostuums en bijbehorende accessoires waarvan de aard uiteenliep van trouw- en doodskleden tot uniformen en streekdracht. 

Moderne kleding was daarentegen minder duidelijk aanwezig. De categorieën dagelijkse -, avond- en confectiekleding en couture 

stukken zijn weliswaar opgenomen, maar helaas ontbreekt er een specifieke notering van de periode waarin de stukken zijn ver-

vaardigd. Of de musea zich in hun collectieplannen voor de mode- en kostuumcollecties destijds richtten op het conserveren van 

eigentijdse kleding is dus vrijwel niet uit de inventarislijst van de ´Nederlandse Kostuumvereniging voor Mode en Streekdracht´op 

te maken.3 

HOOFDSTUK 1
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Jaartal Museum Aantal aankopen
Aantal 
bruikleen

Aantal 
Schenkingen

2003

Groninger Museum 8 0 0
Centraal Museum 5 1 7
Gemeentemuseum Den Haag --1 -- --
Zuiderzee Museum

0 0 0

2004

Groninger Museum 0 0 0
Centraal Museum 4 0 12
Gemeentemuseum Den Haag -- -- --
Zuiderzee Museum 0 0 0

2005

Groninger Museum 8 0 0
Centraal Museum 11 0 7
Gemeentemuseum Den Haag -- -- --
Zuiderzee Museum 0 0 0

2006

Groninger Museum 0 25 0
Centraal Museum 0 6 37
Gemeentemuseum Den Haag -- -- --
Zuiderzee Museum 0 0 0

2007

Groninger Museum 9 0 0
Centraal Museum 0 3 49
Gemeentemuseum Den Haag -- -- --
Zuiderzee Museum 24 0 0

    Tabel 1.2 Overzicht aantal aankopen, bruikleen en schenkingen per museum per jaar



Uit recente Nederlandse ontwikkelingen binnen het museale werkveld blijkt echter dat musea hedendaags modedesign tegen-

woordig weldegelijk als een interessante categorie beschouwen. Verschillende musea blijken actief bezig te zijn met het verwerven 

van eigentijdse stukken voor hun collecties en ook worden er veelvuldig tentoonstellingen georganiseerd waarin hedendaags mo-

dedesign en ontwerpers van nu centraal worden gesteld. Om een beeld te geven van de relevante activiteiten in de Nederlandse 

musea is allereerst gekeken naar de verschillende tentoonstellingen die de afgelopen vijf jaar (2003-2008) georganiseerd zijn. In 

tabel 1.1 worden per museum het aantal tentoonstellingen weergegeven en in de bijlagen vindt u de relevante tentoonstellingen 

uit deze periode gedetailleerd terug.

 Uit dit overzicht is op te maken dat de afgelopen vijf jaar twaalf musea (meer dan) eenmaal en/of op verschillende ma-

nieren actief zijn geweest op het gebied van hedendaags modedesign. Dit rijtje bevat vier musea die er om verschillende redenen 

uitspringen: allereerst is het Centraal Museum (dertien presentaties) in de onderzochte periode het meest actief geweest in het 

presenteren van hun mode- en kostuumcollectie. Het tweede museum dat de aandacht trekt, is het Gemeentemuseum Den Haag 

(vier presentaties) dat, zoals later zal blijken, de langste verzamelgeschiedenis van de in het overzicht opgenomen musea heeft. 

Het Groninger Museum (vier presentaties) heeft geen aparte modecollectie, maar rekent hedendaagse modevormgeving toch 

als één van de verzamelcategorieën. Ten slotte is het Zuiderzeemuseum (twee presentaties) op dit moment druk bezig zich te 

profileren aan de hand van recentelijk geformuleerde ambities op het gebied van eigentijdse kunst en vormgeving, waaronder 

hedendaagse mode. 

 Niet alleen is de aandacht voor hedendaags modedesign terug te zien in de gehouden, museale presentaties, maar uit de 

verwervingsoverzichten van bovenstaande musea is gebleken dat de collecties dikwijls worden aangevuld met modern modede-

sign: het blijkt dat men het belangrijk vindt om hedendaagse modevormgeving te conserveren. Aan de hand van de beleidsstukken 

van deze vier musea is een inventarisatie gemaakt van de relevante aankopen, stukken in bruikleen en schenkingen. In tabel 1.2 

staan de aantallen per museum in de periode 2003-2007 aangegeven en in de bijlagen vindt u de details per voorwerp per museum 

terug.

1.2 DOEL- EN PROBLEEMSTELLING

Hoewel de activiteiten de afgelopen vijf jaar duiden op een zekere toename in belangstelling voor hedendaags modedesign en 

men dus meer belang aan dit type object lijkt te zijn gaan hechten, is er nog weinig bekend over de specifieke interesse die deze 

twaalf musea met uiteenlopende functies, doelstellingen en interesses lijken te delen. Het ontbreken van inzichten in de verschil-

lende beweegredenen voor het toeleggen op hedendaags modedesign en van legitimatie voor deze museale interesse kan leiden 

tot pessimistische houdingen over het belang van activiteiten op dit gebied: er schuilt een risico dat de museale interesse in het 

eigentijdse verzamelobject in twijfel getrokken wordt of dat de belangstelling als een ongegronde ‘trend’ wordt weggezet. Immers, 

van musea met een publieke functie die publieke middelen tot hun beschikking hebben, wordt verwacht dat ze aan de hand van 

een grondig afgewogen beleid stappen ondernemen. Wanneer er niet direct een verband tussen museumactiviteiten en het mu-

seale beleid kan worden gelegd worden de gemaakte keuzes snel onderwerp van kritiek. 

 Dit onderzoek richt zich in eerste instantie op het verklaren van de tendens die in eerdere paragraven is geconstateerd: 

wat zijn de redenen voor de groeiende interesse vanuit musea in het conserveren en tentoonstellen van hedendaags modedesign? 

In tegenstelling tot wat deze vraag doet vermoeden, stelt deze thesis met het oog op de geconstateerde activiteiten in de doel-

stelling echter een andere entiteit dan het museum centraal, namelijk het hedendaagse modedesign zelf. Doel van deze thesis is 

namelijk een beeld van hedendaagse mode schetsen dat overtuigende verklaringen geeft voor de huidige groeiende interesse in 

eigentijds mode-ontwerp door algemene speerpunten en waardeoordelen uit de beleidsvoeringen van het Zuiderzeemuseum, het 

Gemeentemuseum Den Haag, het Centraal Museum en het Groninger Museum ten aanzien van de verzamelcategorie te distilleren 
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en ze onderling met elkaar in verband te brengen. Om het gestelde doel te kunnen operationaliseren, is deze tot de volgende 

probleemstelling herschreven: 

IN WELK OPZICHT IS HEDENDAAGS MODEDESIGN TEGENWOORDIG EEN WAARDIGE VERZAMELCATEGORIE DAT MU-

SEAAL AANZIEN VERDIEND?

De eerste vraag die de probleemstelling oproept, heeft betrekking op het object van studie: wat is de aard van hedendaags mo-

dedesign? Ondanks dat de beantwoording van deze vraag een belangrijk streven is, is hij door het grote tekort aan academische 

- en vakliteratuur echter niet als eerste te beantwoorden. Het gebrek aan wetenschappelijke inzichten heeft daarom enorme 

gevolgen voor de opzet van dit onderzoek; in tegenstelling tot het uitvoeren van literatuuronderzoek dat uitsluitsel geeft over de 

aard van hedendaags modedesign, dat vervolgens getoetst wordt aan de activiteiten van de musea, zullen de activiteiten in de 

praktijk inzicht moeten geven in de huidige museale status van hedendaagse mode. De eerste deelvragen die aanzet geven tot het 

beantwoorden van de probleemstelling zijn daarom niet gerelateerd aan eigentijds mode-ontwerp, maar aan het subject, de vier 

geselecteerde musea, en richten zich op diens omgang met de verzamelcategorie:

DV1 Wat zijn de opvattingen van het Zuiderzeemuseum, het Gemeentemuseum Den Haag, het Centraal Museum en het   

 Groninger Museum ten aanzien van hun modecollecties? 

DV2 Wat is het beleid van de vier musea ten aanzien van hun modecollecties? 

Om vervolgens een uitspraak te doen over wat de opvattingen en de beleidskeuzes van de vier musea zeggen over hedendaagse 

mode als fenomeen, worden de bevindingen van de eerste twee deelvragen later onderling en met (algemene) wetenschappelijke 

opvattingen en ontwikkelingen uit de modegeschiedenis in verband gebracht. Op deze manier kan er gegrond antwoord op de 

laatste deelvraag van het onderzoek gegeven worden:

DV3 Wat zijn de typerende kenmerken van hedendaags modedesign? 

Het beeld dat door alle onderzoekresultaten en bevindingen uit secundaire literatuur wordt geschetst, zal ten slotte een antwoord 

bieden op de vraag of hedendaags modedesign een aantoonbare museale status heeft verworven.

1.3  TYPE ONDERZOEK

Om tot een conceptualisatie van hedendaagse mode te komen waarmee een verklaring voor de geconstateerde toename in be-

langstelling gegeven kan worden, is er voor dit onderzoek gekozen om eerst de motivatie en beleidskeuzes van de musea te 

onderzoeken. Deze methode, die in het tweede gedeelte van de doelstelling is geformuleerd, lijkt gezien de focus van het onder-

zoek op hedendaagse mode onlogisch. Daarom wordt in deze paragraaf ingegaan op het type onderzoek dat in deze thesis wordt 

uitgevoerd.

 Typerend voor de opzet van deze thesis is het open onderzoekskarakter. Zoals gezegd, is het door een groot gebrek aan 

geldende opvattingen over het karakter van hedendaagse mode en de motivatie achter museumbeleid ten aanzien van deze ver-

zamelcategorie vrijwel onmogelijk vanuit objectieve inzichten uit het werkveld te vertrekken. Om uiteindelijk toch resultaten te 

krijgen, start het onderzoek zonder veel gestelde restricties met een algemene observatie van het subject; de beleidskeuzes en 

opvattingen van de vier musea. De openheid van het blikveld, de onconventionele opzet van het onderzoek door te starten met 

een observatie en de nadruk op het leggen van onderlinge verbanden tussen verschillende bevindingen, geeft aan dat het in deze 

thesis om exploratief onderzoek gaat. 
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1.3 METHODOLOGIE 

Tijdens dit onderzoek worden drie methodologische technieken ingezet bij het beantwoorden van de deelvragen. Hieronder zullen 

ze in de aangehouden volgorde worden besproken.

1.3.1  Het bronnenonderzoek

In het onderzoeksgedeelte dat vanuit de deelvragen 1 en 2 vertrekt, worden in een bronnenonderzoek formele stukken u van de 

vier geselecteerde musea bestudeerd om het beeld dat musea hebben van hedendaags modedesign te achterhalen. Hierbij wordt 

geen onderscheid gemaakt tussen interne documentatie of externe communicatie; beide typen worden ingezet om een beeld van 

de beleidslijnen (en tot op zekere hoogte de motivatie erachter) onderling en naar buiten toe te communiceren. De aard van de 

stukken die gebruikt zullen worden, kunnen uiteenlopen van website-teksten, jaarverslagen, collectieplannen tot specifieke aan-

koop- en aanvraagdocumenten. 

 Om een volledig beeld te geven van een individueel museum worden in dit eerste onderzoeksgedeelte passages in de be-

schikbare documenten gezocht waarin de punten die kenmerkend zijn voor het karakter van het museum, diens algemene beleid 

en het modebeleid dat het voert duidelijk worden. Als relevante gedeelten worden passages aangemerkt die betrekking hebben 

op:

- de geschiedenis van het museum;

- de taak en focus van het museum;

- de algemene selectiecriteria die gehanteerd worden;

- de vorming van de mode- en kostuumcollectie (of de collectie waarbinnen mode valt);

- de specifieke selectiecriteria met betrekking tot mode;

- motivatie achter de focus op (hedendaagse) mode;

- motivatie achter de selectiecriteria met betrekking tot (hedendaagse) mode. 

Hoewel de uitkomsten van dit gedeelte weldegelijk van belang zijn, worden ze niet in een aparte conclusie gepresenteerd. De 

uitkomsten worden daarentegen geïntegreerd met de uitkomsten van het tweede methodologische gedeelte van het exploratieve 

onderzoek.

1.3.2 Het interview 

De uitkomsten van het bronnenonderzoek geven een beeld van de speerpunten van het beleid dat het Zuiderzeemuseum, het Cen-

traal Museum, het Gemeentemuseum Den Haag en het Groninger Museum voeren. Om verder te gaan dan alleen het vaststellen 

van het beleid dat wordt gevoerd (deelvraag 1) en een idee te krijgen van de visie ten aanzien van de verzamelcategorie (deelvraag 

2) is het van belang de motivatie achter dit beleid erbij te betrekken. Verwacht wordt dat de beweegredenen van de verantwoor-

delijken uit de beschikbare bronnen nauwelijks uit de formele stukken is op te maken. Het is dus noodzakelijk om met hen over de 

beleidslijnen en –keuzes in gesprek te gaan en hen met betrekking tot hun motivatie middels deels voorop vastgestelde vragen te 

interviewen. 
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4 Omdat voor het formuleren van de kernthema’s resultaten uit het bronnenonderzoek bekend moet zijn, worden de kernthe-
ma’s pas aan het begin van hoofdstuk 2 geformuleerd.



Omdat de vier musea op totaal verschillende manieren en vanuit verschillende perspectieven beleid voeren, is het niet mogelijk 

om vier gelijk opgestelde interviews te houden. Een conventioneel interview streeft naar een zo gelijk mogelijk constructie en 

vragen volgorde, zodat de antwoorden gemakkelijk met elkaar te vergelijken zijn. Door de afwijkende profielen is het niet mogelijk 

om elk museum dezelfde vragen te stellen. Om toch vanuit een gemeenschappelijk kader te vertrekken en om de bevindingen 

later onderling beter te kunnen vergelijken, is ervoor gekozen om aan de hand van de gevonden informatie uit de formele docu-

mentatie van de vier musea kernthema’s en daar aan gerelateerde kernvragen op te stellen die het interview zullen sturen. Deze 

kernthema’s en –vragen zijn algemeen van aard en daardoor geschikt om een gesprek te starten passend bij het profiel van het 

museum in kwestie. De kernthema’s van het interview zijn middels de volgende vragen geformuleerd:

- Welke informatie is nodig om een uitspraak te kunnen doen over het belang van hedendaags modedesign voor musea?

- Wat zijn de bevindingen uit het bronnenonderzoek?

- Wat zijn de ‘gaten’ ten opzichte van wat ik wil weten?4

Het opstellen van de kernthema´s is niet bedoeld om de zoektocht naar informatie in te perken; door het open karakter van het 

onderzoek vormen ze slechts een leidraad voor het opstellen van de interviews. De gevonden resultaten die niet aan een kern-

thema gerelateerd zijn, maar wel bijdragen aan de beantwoording van deelvraag 3, zullen uiteraard niet worden verwaarloosd en 

worden ter analyse opgeworpen. 

 Ook kan het uiteraard zo zijn dat er bij een kernthema onvoldoende informatie gevonden wordt wat bijdraagt aan het be-

grip van de omgang en visie van een bepaald museum. In dit geval zal het facet van analyse waarvan gedacht werd dat het nuttige 

informatie zou opleveren, niet bij de beantwoording van deelvraag 3 worden betrokken. Nogmaals: de kernthema´s vormen niet 

meer dan een houvast voor het opstellen van de vragen die tijdens de interviews worden gesteld en het betrekken van de van te 

voren opgestelde kernthema’s bij de uiteindelijke karakterschets van hedendaagse mode is niet verplicht.

1.3.3 De literatuurstudie

In het derde hoofdstuk worden met behulp van de bevindingen die in hoofdstuk 2 de typische kenmerken van eigentijds modede-

sign beschreven. Door in relevante literatuur opzoek te gaan naar relevante (academische) opvattingen kunnen de concepten die 

uit de bronnen en het interview naar voren komen in een bredere context worden geplaatst. Het conceptuele kader dat hierdoor 

ontstaat, levert mogelijke verklaringen voor de museale interesse in eigentijds mode-ontwerp op.

1.4  RELEVANTIE

Deze thesis draagt met het aantonen van de huidige omgang en waardetoekenning van musea aan hedendaags modedesign 

(deelvragen 1 en 2) en de uitspraken over de typerende kenmerken van dit verzamelobject die hieraan te ontlenen zijn (deelvraag 

3) bij aan zowel de wetenschappelijke als de praktische discussie over het onderwerp. In deze paragraaf worden beide belangen 

aangestipt.

1.4.1 De wetenschappelijke relevantie

Hoewel de interesse in (hedendaags) modedesign vanuit de bedrijfswereld, de media, de overheid en het publiek groeit en er 

meer en meer geld en energie wordt gestoken in het bevorderen van de mode-industrie, blijft mode binnen de wetenschap vrijwel 

onbehandeld. Publicaties over mode binnen een wetenschappelijke context en modetheorieën komen weliswaar op gang, maar 

toch zijn tot op heden objectieve inzichten met betrekking tot (hedendaagse) mode schaars. In dit gebrek ligt echter de waarde 
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van deze thesis. Het voornaamste doel van deze thesis is met behulp van onderzoek in het praktische werkveld op zoek te gaan 

naar concepten en ideeën waarmee hedendaags mode-ontwerp wordt omschreven. Door te onderzoeken of het mogelijk is ka-

rakteristieke eigenschappen uit deze beschrijvingen te destilleren, is het aannemelijk dat met de resultaten van dit onderzoek 

uiteindelijk objectieve inzichten opgeworpen worden die bijdragen aan een gefundeerde notie van eigentijds kledingontwerp. De 

eenduidige informatie die dit objectieve beeld van hedendaagse mode oplevert, biedt zowel het bewuste werkveld, als geïnteres-

seerden in de modegeschiedenis en (hedendaags) modedesign de mogelijkheid om op deze inzichten voort te bouwen en geeft 

aanzet tot verdere discussie over het onderwerp.

1.4.2  De praktische relevantie 

Het onderzoek dat in deze thesis wordt besproken, is gestart vanuit een persoonlijke interesse in hedendaags modedesign binnen 

de museale context en de eigen overtuiging dat deze objecten weldegelijk museale potentie hebben. Zoals eerder in het voor-

woord duidelijk werd, stuit (hedendaagse) modevormgeving binnen serieuze contexten als het museum, maar ook binnen het 

academische discours, op veel vooroordelen: de wereld die draait om datgene dat wij vandaag dragen, is zodanig oppervlakkig dat 

het geen plek in het museum, als heilig instituut, verdient. Door in dit onderzoek opzoek te gaan naar argumenten voor de conser-

vering en tentoonstelling van hedendaags modedesign en oordelen die de waarde van de verzamelcategorie aantonen, wordt een 

weerwoord geboden tegen het heersende scepticisme. Aangezien dit onderzoek bewijzen en motieven opwerpt die de activiteiten 

van het werkveld kunnen legitimeren, dient het onderzoek een praktisch belang voor degene die zich op het conserveren en ten-

toonstellen van eigentijds mode-design toeleggen. 

1.5 OPZET

De opzet van deze thesis is gelijk aan de volgorde van de deelvragen, zoals deze eerder in dit hoofdstuk zijn opgesteld. Het eerstvol-

gende hoofdstuk behandelt de eerste twee deelvragen waarbij delen uit de formele documenten en uitspraken uit de interviews 

met de conservatoren van de vier te onderzoeken musea worden samengevoegd tot een beeld van het beleid dat wordt gevoerd 

ten aanzien van de grotere mode- en kostuumcollecties in Nederland. 

 In het derde hoofdstuk worden delen van informatie uit het beleid van de musea die uitspraak doen over de typerende 

kenmerken van hedendaagse modevormgeving gebruikt om een conceptueel kader te schetsen waarbinnen vrij over het feno-

meen gespeculeerd wordt. De visies en werkwijzen van de musea worden daarbij, wanneer mogelijk in een breder, theoretisch 

perspectief geplaatst. Hiervoor worden algemene theorieën en de literatuur over mode- en kostuumgeschiedenis aangegrepen 

om zo de opvattingen uit de profielen om te kunnen vormen tot interpretaties ten aanzien van hedendaags modedesign. Het open 

karakter van de thesis zorgt ervoor dat ook hier de focus van de te vinden kennis niet op voorhand is bepaald. Bewijsvoering wordt 

vanuit elk (vak)gebied aangedragen, kan zowel uit academische literatuur als niet-wetenschappelijke bronnen bestaan en het ka-

der krijgt middels associatieve redenering vorm.

 Ten slotte wordt in het vierde hoofdstuk door uitvoerige overdenking van alle resultaten duidelijk wat kenmerkende ei-

genschappen van hedendaagse modedesign zijn; deelvraag 3 wordt in dit hoofdstuk beantwoord. Door dit beeld te koppelen aan 

de werk- en zienswijze van de vier onderzochte musea kan in een reflectie antwoord op de hoofdvraag van het onderzoek worden 

gegeven en worden de opmerkelijkheden besproken die uit het veldonderzoek of de analyse naar voren kwamen.
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2.1 KERNTHEMA’S

Uit het bronnenonderzoek is gebleken wat de beleidslijnen en speerpunten van de vier musea zijn. Hoewel deze bevindingen 

zeer bruikbaar zijn voor het opstellen van de profielen, blijft de informatie beperkt bruikbaar voor een grondige analyse van de 

situatie. Om hier een volledig beeld van te krijgen en daarmee een uitspraak over hedendaagse mode te doen, moet zoals gezegd 

ook de motivatie achter deze beleidslijnen duidelijk worden. Hierom is geprobeerd om de ontbrekende informatie met behulp van 

interviews te achterhalen. 

 Aangezien er zeer verschillende informatie naar voren is gekomen waaruit per museum typische uitlatingen over de omgang 

en waardering van het verzamelobject blijkt, zijn om alle interviews gelijk te houden, de vragen opgedeeld aan de hand van vijf 

kernthema’s. Per thema zal hieronder kort worden aangehaald op welke manier die informatie bijdraagt aan de beantwoording 

van deelvraag 3. Elk thema is vervolgens uitgewerkt in een kernvraag dat als duidelijk vertrekpunt voor het interview gehanteerd 

wordt. De specifieke vragen die (op)gesteld zijn, zijn per museum terug te vinden in de bijlagen.

1. Motivatie voor aankoop en presentatie

Uit de formele stukken blijkt dat de musea impliciet of expliciet uitspraken doen over de eisen die worden gesteld aan een object 

voordat het wordt aangekocht of aangenomen en de criteria ten aanzien van een te houden tentoonstelling. Deze eisen hebben 

betrekking op de algemene beleidscriteria dat het museum hanteert, maar ook op de collectie waarbinnen het onderwerp van 

deze studie, hedendaagse mode, is opgenomen. Jammer genoeg is uit de data die per museum beschikbaar was een niet volledig 

of specifiek genoeg beeld te vormen van alle selectiecriteria van een museum, maar belangrijker nog: de motivatie achter deze 

criteria ontbreekt vrijwel in elk geval. Wanneer een museum aangeeft enkel objecten op te nemen en tentoonstellingen organiseert 

die van hoge kwaliteit zijn, vraagt de geïnteresseerde zich af “waaraan moet een object of tentoonstelling voldoen om in de ogen 

van het museum kwalitatief hoogstaand te zijn?” Met alleen de constatering van de selectiecriteria blijft de geïnteresseerde na 

bestudering van de bronnen achter met een onbevredigd gevoel. De resultaten van het interview gaan daarom een stapje verder en 

tracht met de motivering achter de gestelde selectiecriteria een uitspraak te doen over de objectkenmerken die waardevol worden 

geacht voor opname van hedendaags modedesign in musea. De kernvraag die hiermee geformuleerd wordt, is de volgende:

Wat zijn de kenmerken waarop een hedendaags mode-ontwerp of een mode-ontwerper als waardevol of interessant wordt 

omschreven?

2. Motivatie voor opname

Hetzelfde geldt voor de interesse in hedendaags mode-ontwerp in het algemeen. De motivering achter de selectiecriteria en de 

beleidsvoering ten aanzien van de verzamelcategorie geeft inzicht in het belang dat musea hechten aan opname van hedendaags 

modedesign en de presentatie ervan. De kernvraag die hiermee geformuleerd kan worden, is de volgende: 

Wat zijn de kenmerken waarop hedendaags modedesign als waardevolle of interessante verzamelcategorie wordt omschreven? 

HOOFDSTUK 2
het museumbeleid
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5 Handreiking voor het schrijven van een collectieplan. Instituut Collectie Nederland en Stichting Landelijk Contact van Museum-
consulenten. Terug te vinden op: http://www.faronet.be/files/pdf/pagina/handreiking_collectieplan.pdf



3. Draagvlak

Hedendaags modedesign is, zoals in de introductie werd omschreven, een relatief nieuwe verzamelcategorie waar op het 

moment aandacht naar uitgaat. Musea zijn zeer geïnteresseerd in dit type verzamelcategorie en vormen impliciete en expliciete 

waardeoordelen en klassen binnen de discipline om zo hun presentatie- en conserveringsbeleid vorm te geven en hun activiteiten 

te sturen. Dat de conservatoren belang hechten aan modedesign en het een museale status lijken toe te kennen, is voor 

geïnteresseerden een belangrijke ontwikkeling. Echter, musea zijn verzorgen een maatschappelijke functie; ze staan in dienst van 

het publiek en opereren in een breed cultureel kader. Het belang dat conservatoren aan elke verzamelcategorie, elke kunstenaar 

en zelfs aan elk individueel object hechten, moet te rechtvaardigen zijn en moet tot op zekere hoogte ook gedeeld worden door 

andere partijen dan alleen de afdeling die zich er op toegelegd.5 De vraag of hedendaags modedesign binnen musea serieus 

genomen wordt en in hoeverre vanuit externe partijen belang wordt gehecht aan conservering en presentatie deze discipline 

heeft, wordt geformuleerd in de volgende kernvraag: 

Is er vanuit interne en externe partijen algemeen geaccepteerd draagvlak voor het belang dat conservatoren hechten aan de 

conservering en presentatie van hedendaags modedesign? 

Om niet alleen op een positieve of negatieve respons uit te komen, is deze kernvraag met twee subvragen uitgebreid. Deze 

informatie kan uit de derde kernvraag worden verkregen wanneer deze wordt uitgebreid met de volgende subvragen:

 -  Zo ja, wat is de motivatie hiervoor en welke stimuleringsmiddelen worden hiervoor ingezet?    

 -  Zo nee, wat is de motivatie hiervoor en op welke manier worden de activiteiten tegengewerkt? 

4. Subjectieve drijfveren versus objectieve beleidsvoering

Uit het bronnenonderzoek blijkt dat de onderzochte musea duidelijk zijn in hun beleidsvoering ten aanzien van hedendaags 

modedesign. Toch wordt er beweerd dat de interesse in modevormgeving tijdelijk is en dat het bestaansrecht van de mode in 

het museum onzeker blijft. In het volgende citaat dat de collecties van het Centraal Museum en het Gemeentemuseum Den 

Haag aanhaalt, wordt deze twijfel benoemd: “Als je naar de geschiedenis van beide collecties kijkt, moet je concluderen dat hun 

ontwikkeling en zichtbaarheid steeds afhankelijk zijn geweest van de directeuren van deze musea.” (Teunissen, 2008, pagina 3) 

Niet alleen de beslissing voor opname van (hedendaagse) mode binnen de collectie, maar ook de keuzes met betrekking tot 

deze verzamelcategorie kunnen zowel afhankelijk van de beleidslijnen en de daarmee opgestelde criteria, als van de subjectieve 

drijfveren van de eindverantwoordelijke zijn. De vraag is of keuzes die ten aanzien van hedendaagse mode worden genomen 

gebaseerd zijn op objectieve beleidsvoering en/of persoonlijke ambities van de conservator. De kernvraag die naar aanleiding van 

dit vraagstuk geformuleerd kan worden, is de volgende: 

In hoeverre zijn de keuzes van het museum gebaseerd op het aanhouden van vooropgestelde selectiecriteria en het volgen van 

de beleidslijnen en in hoeverre spelen subjectieve drijfveren (zoals intuïtie en persoonlijke voorkeur) van de conservator mee in de 

besluitvorming ten aanzien van opname en presentatie van hedendaagse modedesign? 
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5. Legitimatie

Uit verdere bestudering van de gedane aankopen uit de periode 2003 tot en met 2007 blijkt dat een deel van de stukken afkomstig 

is uit designercollecties die slechts een korte periode voorafgaand aan de aankoop geproduceerd en/of geshowd zijn. Met het 

aankopen van bijvoorbeeld een outfit uit de lente/zomer collectie ‘Temporal meditations’ uit 2004 van modeontwerper Hussein 

Chalayan leek het Groninger museum in 2005 een opmerkelijke keuze te maken. Voor een (kunst)museum lijkt het merkwaardig 

om stukken aan te kopen die ten tijde van de aankoop bedoeld waren om aan de consument verkocht te worden. Net als bij andere 

(kunst)disciplines lijkt bij mode het verzamelen van ‘consumptiegoederen’ een heikel punt. Bij eigentijdse voorwerpen geeft de 

minieme periode tussen de vervaardiging en de aankoop van het object immers slechts een geringe garantie van waarde in de 

toekomst. Of conservatoren die zich met hedendaags modedesign bezighouden zich hiervan bewust zijn, is de vraag. Mocht dit 

(bewust) gebeuren is het interessant om te bekijken met welke argumenten ze hun activiteiten verantwoorden op welke manieren 

zij hun geloof dat de toekomstige waarde van het stuk dat in de collectie wordt opgenomen gelijk blijft, onderbouwen. De kernvraag 

die geformuleerd kan worden, is de volgende: 

Maakt de conservator keuzes met het oog op de toekomst en op welke punten wordt de legitimatie van deze keuzes in de toekomst 

verzekerd? 

Het stellen van de eerste twee kernvragen is noodzakelijk voor het beantwoorden van de hoofdvraag. Beide geven inzicht in het 

belang dat musea hechten aan de nieuwe verzamelcategorie hedendaags modedesign. De andere drie zijn relatief willekeurig toe-

gevoegd, maar voegen toch relevante informatie toe aan de bevindingen van de eerste twee thema’s; het beeld van de waarde die 

musea aan hedendaagse mode hechten, kan met de deelresultaten worden verrijkt. De willekeurige keuze voor deze drie kwesties 

geeft echter aan dat er veel meer vraagstukken aan te snijden zijn om een beeld te geven van de beleidsvorming ten aanzien van 

hedendaags modedesign. Wegens inperking van het onderzoek is echter slechts voor deze drie extra thema’s gekozen. 

2.2 DE MUSEUMPROFIELEN

In deze paragraaf worden de vier musea die zijn onderzocht en het beleid dat zij voeren in profielschetsen geïntroduceerd. In 

deze profielschetsen worden de geschiedenis en feiten van het museum en het museum- en collectiebeleid uiteengezet en wordt 

tevens de motivatie achter verschillende voorbeelden van opgenomen eigentijdse mode-objecten aan dit museum- en collectie-

beleid gekoppeld. 

2.2.1 Het Zuiderzeemuseum 

Geschiedenis en feiten

In 1927 leidt een besluit van de overheid tot het afsluiten van de Zuiderzee. De regionale bevolking krijgt hiermee een grote klap te 

verduren, omdat het met het verdwijnen van het zoute water grotendeels onmogelijk wordt om door te gaan met de visserij waar 

men op dat moment van leeft. Niet alleen heeft het verdwijnen van de visserij invloed op inkomsten en de welvaart in het gebied; 

door de aanleg van de Afsluitdijk en de daarmee verdwijnende visserij is men bang dat ook de cultuur van regio verloren gaat. Ter 

behoud van deze cultuur werd in 1930 de tentoonstelling ‘de Zuiderzeevisserijtentoonstelling’ in Enkhuizen georganiseerd. Deze 

tentoonstelling spoorde Jonkheer H. Teding aan tot het opzetten van een stichting welke zich in zou zetten voor de oprichting van 

een museum dat hetzelfde doel zou nastreven. 
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6 Zeven outfits van Viktor&Rolf (2007), zeventien outfits van de hand van Alexander van Slobbe (2007), zeven van Francisco van 
Benthum (2008) en tien outfits van Spijkers en Spijkers (2009). Zie voor meer aankoopdetails van deze verwervingen (met uitzon-
dering van de outfits van Spijkers en Spijkers) in het verwervingsoverzicht van het Zuiderzeemuseum in Bijlage 2. 



Om de cultuur van het Zuiderzeegebied te behouden, wordt objecten conserveren waarin het (oorspronkelijke) leven van de be-

woners tot uiting komt één van de belangrijkste taken van het nieuwe museum. Men richt zich op de periode van 1880 tot 1932 

en neemt middels schenkingen allerlei alledaagse objecten in collectie op die een beeld geven van de manier van leven in de 

regio. Aangezien musea doorgaans geen museale status aan alledaagse objecten toeschrijven, resulteert de opname van diverse 

gebruiksvoorwerpen in de vorming van een unieke museumcollectie (Anoniem, 2006, pagina 11). Zelfs volledige woningen wor-

den in de collectie opgenomen om het leven vóór de realisatie van de Afsluitdijk zo compleet mogelijk te conserveren. Het Zui-

derzeemuseum beschikt daarom vanaf diens oprichting over zowel een binnenmuseum als een buitenmuseum waar de collectie 

tentoongesteld kan worden en waar zelfs hele vissersgezinnen intrek hebben genomen (Anoniem, 2006, pagina 5). Op het moment 

van schrijven omvat de collectie van het Zuiderzeemuseum ruim 23.000 objecten en 250 panden (Anoniem, 2006, pagina 6). 

 Het beleid dat vanaf de oprichting van het museum werd gehandhaafd, leidde tot een willekeurige en daardoor buiten-

sporige manier van verzamelen (Anoniem, 2006, pagina 7). De onvrede hierover groeide in de jaren negentig uit tot een dringende 

behoefte aan scherpe, op onderzoek gebaseerde beleidvisies. De oorspronkelijke functie Zuiderzeemuseum van schatbewaarder 

van het regionale en nationale erfgoed (Anoniem, 2006, pagina 7) dat zich inzette voor het behoud van de cultuur van het Zuider-

zeegebied moest worden geherformuleerd tot nieuwe visies. In het meest recente collectieplan uit 2006 spreekt het museum over 

de behoefte aan nieuwe ontwikkelingen en verandering in beleid. De nieuwe functie, waarvan de beleidsplannen op het moment 

van schrijven officieel in documenten wordt vastgelegd, zijn al in het museummagazine ‘Land of water’ naar het publiek gecom-

municeerd en wordt later in deze paragraaf uiteengezet. 

 Eén van de typen objecten die het museum met het oog op de conservering van de Zuiderzeecultuur belangrijk vond, 

waren streekdrachten. In 1951 werd ter advies voor de selectie van streekdrachten een streekdrachtcomité opgezet en in 1957 

begint men met het in kaart brengen van aanwezige dracht met behulp van een documentatiesysteem (Anoniem, 2006, pagina 48). 

Volgens de laatste inventarisatie beschikt het Zuiderzeemuseum over totaal historische, regionale textielobjecten, waarvan 3448 

kledingstukken en 9 paar (Anoniem, 2006, pagina 48). Sinds 2006 richt het museum zich ook op het conserveren van hedendaags 

modedesign. Volgens een eigen inventarisatie zijn er op het moment 41 outfits die tot deze categorie behoren in de collectie aan-

wezig.6 Ondanks hun verschillende aard, vallen zowel de historische als de hedendaagse textielobjecten onder de collectie ‘Textiel’.

Het museum- en collectiebeleid van het Zuiderzeemuseum

Sinds het aantreden van directeur Erik Schilp (2006 – 2008) is het museum bezig met het herformuleren van het museumprofiel. 

Aanleiding voor deze verandering is de onvrede over de oorspronkelijke functie van het Zuiderzeemuseum en het achterblijven ten 

aanzien van moderne musea hierdoor: “Een museum dat zich richt op een regio binnen Nederland – een regio die geen rol meer 

speelt en geen betekenis heeft over onze grenzen – zal niet overleven.” (Land of water, nr. II, april 2008, pagina 3). Het museum 

wil geen cultuurhistorisch museum meer zijn en richt zich in het aankoop- en tentoonstellingsbeleid vanaf 2006 niet meer op de 

periode 1880 – 1932, maar op moderne ontwikkelingen na deze periode. 

 Een andere, belangrijke verandering wordt duidelijk door de tweede hervorming in het beleid van het Zuiderzeemuseum: 

objecten die in de museumcollectie kunnen worden opgenomen, zijn niet alleen objecten van cultuurhistorische aard, maar het 

Zuiderzeemuseum is tegenwoordig ook geïnteresseerd in kunst- en vormgevingsobjecten (Land of water, nr. II, april 2008, pagina 

3). Het museum benoemt schilderkunst, fotografie, kleding en textiel, sieraden, keramiek, beeldhouwkunst, installatiekunst, toe-

gepaste kunst, architectuur en scheepsobjecten als diens verzamelgebieden (Land of water, nr. II, april 2008, pagina 4). 

 Met deze veranderingen verwerpt het Zuiderzeemuseum zijn oorspronkelijke, historische collectie echter niet; het mu-

seum wil het verleden juist door de nieuwe beleidsvisie waardevollere betekenissen kunnen geven: “Kort samengevat betekent het 

nieuwe profiel dat wij ons zullen richten op het beste van de Nederlandse kunst, ontwerp en design tegen de achtergrond
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7 De tentoonstelling ‘Schatten van de Zuiderzee’ (september 2008 tot en met februari 2009 ) toonde vijf outfits van Francisco van 
Benthum. 
8 Deze tentoonstelling liep van maart tot en met november 2009.
9 Bron: http://www.zuiderzeemuseum.nl/15/het-museum/nieuws/134/gejaagd-door-de-wind/ (laatst geraadpleegd op 11 de-
cember 2008) 



van de Nederlandse geschiedenis, cultuur en erfgoed. Wij (…) blijven onze collectie koesteren, maar zullen deze in andere samen-

stellingen tonen.” (Land of water, nr. II, april 2008, pagina 4) De opname van hedendaagse objecten komt dus niet enkel voort uit 

de veranderingen van tijdvak; het uitbreiden van de collectie met hedendaagse kunst en vormgeving stelt het museum in staat elk 

object met de context van het heden te verklaren (Land of water, nr. III, oktober 2007, pagina 74). Door middel van verwerving en 

afstoting probeert het Zuiderzeemuseum de museumcollectie om te vormen naar de maatstaven van het nieuwe beleid. 

Motivatie voor opname van hedendaags modedesign

De beleidshervormingen waar in 2006 mee is begonnen, hebben ook gevolgen gehad voor de collectie ‘Textiel’. Vóór de wijzigingen 

in het museumbeleid werd er een actief verzamelbeleid gehanteerd om lacunes in de streekdrachtcollectie op te vullen. Het doel 

van de verweving was om over een compleet beeld van de kledingtradities uit de regio te beschikken en deze zodanig te presente-

ren (Anoniem, 2006, pagina 48). Kleding werd toen al verzameld, dus de hervorming van de oorspronkelijke aandacht voor enkel 

gebruiksvoorwerpen naar de aandacht voor kunst en vormgeving heeft wat betreft mode niet geleid tot opname van hedendaags 

modedesign. De verandering in periode waar vanuit geput wordt, heeft daarentegen wel gevolgen voor het type object dat wordt 

verworven: de belangstelling voor actuele kunst en vormgeving leidt tot het bewust kiezen voor mode-objecten uit de actualiteit. 

Dit betekent niet dat al het hedendaags modedesign wordt verzameld. Het Zuiderzeemuseum waakt in hun nieuwe museumbeleid 

voor een te breed perspectief: mode-ontwerp is alleen interessant wanneer het expliciet refereert naar de oude streekdrachtcol-

lectie of het historisch textiel dat het museum beheert, of wanneer het duidelijk is dat de ontwerper door Nederlandse tradities is 

geïnspireerd. De aankoop van nieuw design is niet gericht op het voortzetten van de textielcollectie, maar wordt geïnitieerd vanuit 

het streven naar onderliggende en gelijkwaardige verhoudingen met de oude collectie (Cammel, 9 december 2008).

 Dit criterium geldt niet alleen voor de collectie ‘Textiel’, maar ook andere collecties streven op deze manier naar een 

sterke relatie tussen de historische collectie en het heden. Mode is één van de disciplines waar het Zuiderzeemuseum zich op richt, 

maar het aankoop- en presentatiebeleid op dit terrein vertrekt niet vanuit de discipline zelf, maar vanuit de oude collectie en van-

uit de hierin vertegenwoordigde regionale en nationale cultuur en historie. Voor het museum is het mogelijk om ook hedendaagse 

mode-objecten die aan het museumthema zijn gerelateerd te conserveren, doordat kleding al als verzamelcategorie in de collectie 

was opgenomen en doordat er met de nieuwe beleidsplannen aandacht kwam voor actuele kunst en vormgeving (Cammel, 9 de-

cember 2008).

 In de nieuwe beleidsperiode heeft het Zuiderzeemuseum één tentoonstelling georganiseerd waar in een aantal van de 

aangekochte stukken zijn gepresenteerd7 en wordt er in 2009 een grote tentoonstelling totaal gewijd aan hedendaagse mode-

vormgeving. De geplande tentoonstelling ‘Gejaagd door de wind’8 toont “de grote ideeënrijkdom van de Nederlandse modewereld 

en hoe die zich verhoudt tot de Nederlandse kledingtraditie.”9 Door de verhouding tussen de actualiteit en de Nederlandse kleding-

traditie te verwerken tot een tentoonstellingsconcept waarbinnen deze verhouding getoond en bevraagd wordt, wordt het beleid 

omgezet in een praktische uitvoering waar bezoekers naar kunnen komen kijken.

Motivatie achter de gedane aankopen

Sinds 2006 zijn er 41 stukken op het gebied van modedesign aangekocht die voldoen aan de normen die in het museumbeleid zijn 

opgesteld. Ook op deze manier krijgt het beleid een praktische uitwerking. De motivatie achter deze aankopen is van belang om 

aan te tonen wat de precieze weerslag is die het beleid op dit type object heeft. Daarom worden hieronder de aspecten waarmee 

de objecten bij de uitbreiding van de textielcollectie als positief zijn beoordeeld per ontwerper uiteengezet en aan het museum-

beleid gekoppeld. 
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10 De herfst/winter collectie uit 2007/2008.
11 Hilde Cammel vertrok afgelopen jaar (2008) nadat zij sinds 2003 als conservator in dienst was van het Zuiderzeemuseum.
12 Bron: http://www.museum.nl/index.cfm/museum/zuiderzeemuseum/tentoonstelling/hollandse-nieuwe-3-alexander-van-der-
slobbe (laatst geraadpleegd op 18 januari 2009)
13 Bron: http://www.zuiderzeemuseum.nl/58/nieuws/aankopen/62/alexander-van-slobbe/ (laatst geraadpleegd op 25 decem-
ber 2008)

OLGA EMINA HEATHER



De eerste objecten die vanuit het licht van het nieuwe beleid werden aangekocht, waren zeven couturestukken uit de ‘The Fashion 

Show’10 van het Nederlandse modeduo Viktor&Rolf. Deze collectie is ontworpen vanuit de behoefte van de ontwerpers, Viktor Hor-

sting (1969) en Rolf Snoeren (1969), om terug te gaan naar hun eigen afkomst (Cammel, 2006). Om hun Nederlandse achtergrond 

tot uiting te brengen, liet het modeduo zich inspireren door typisch Nederlandse kledinggebruiken. Deze inspiratie kwam zowel im-

pliciet als expliciet in de collectiestukken tot uiting; typische elementen werden onderling gecombineerd en naar een hedendaagse 

versie vertaald. De verwerking van oude tradities in nieuw ontwerp was voor directeur Erik Schilp en de destijdse conservator van 

de textielcollectie Hilde Cammel11 het ideale voorbeeld van de nieuwe intentie van het museum en aankoop ervan kon een begin 

maken voor de uitbreiding van de collectie. Op basis van kennis van oud-Hollandse streekdrachten en technieken werdenin de 

beschikbare outfits gezocht naar relevante verwijzingen naar het verleden. De collectie bevatte allerlei verwerkte, typisch Neder-

landse kledingaspecten, zoals traditioneel materiaalgebruik, traditionele patronen en prints, traditionele silhouetten en vormen, 

traditionele kledingstukken en stoffen. Ook het typische gebruik en de manier waarop het oorspronkelijk gedragen werd, kwam in 

deze collectie naar voren, bijvoorbeeld in de omslagdoek die onderdeel was van de outfit ‘Olga’. Deze aspecten, maar met name 

door de combinatie van kenmerkende prints, zoals ook bij de laatste genoemde outfit het geval is, en het expliciete gebruik van 

traditioneel vervaardigd handwerk, zoals het halsbandje van Staphorster-stipwerk in de outfit ‘Emina’, maakte duidelijk dat de col-

lectie door Hollandse tradities geïnspireerd was en zorgde ervoor dat de collectie voor het museum interessante objecten bevatte. 

Om inzicht te geven in de manier waarop het Zuiderzeemuseum hun interesse voor enkele stukken van Viktor&Rolf motiveerde, 

is hieronder een fragment geplaatst uit de aanvraag voor financiële steun die destijds bij de Mondriaan Stichting is ingediend. De 

omschrijving betreft de kenmerken van de outfit ‘Heather’: 

“In dit ontwerp is het vooral het silhouet dat doet denken aan de grote kanten kappen van de protestantse vrouwen 

op Zuid-Beveland. De broek is van het type dat de Urker mannen droegen: driekwart maar met wijde pijpen. Vrou-

wen in Volendam droegen een bloedkoralen collier met vier of vijf rijen grote kralen en aan de voorkant een gouden 

slot.” (Cammel, 2006) 

De specifiek te benoemen referenties naar de oude streekdrachten, zoals in dit fragment die van Zuid-Beveland, Urk en Volendam, 

en het veelvoud aan dergelijke verwijzingen in de gehele collectie heeft het Zuiderzeemuseum overtuigd van het belang van de 

opname van enkele stukken in de textielcollectie.

 De tweede keer dat hedendaags mode-ontwerp door het Zuiderzeemuseum werd aangekocht, ging het om een gedeelte 

van de ‘Re-wind’ collectie uit 2001/2002 van Alexander van Slobbe (1959). Ook Van Slobbe heeft zich voor deze collectie laten 

inspireren door oude kledingtradities, maar met name door materialen en vervaardigingtechnieken. De totstandkoming van zijn 

werk toont vaak het experiment van vorm, combinatie en materiaal wat in deze collectie tot uiting komt in gebreide visserstruien 

en geweven kleding van verschillende stoffen en tweedehands kleding.12 Ook het gebruik van vilt, dat van het Nederlandse plat-

teland komt, is een bewust gebruikt materiaal in de collectie. Hoewel Van Slobbe binnen de nationale modewereld gezien wordt 

als icoon voor de Nederlandse ontwerptraditie (Persbericht Zuiderzeemuseum, 11 december 2008), heeft zijn status geen invloed 

gehad op de aankoop, noch leidt het binnen de collectie tot een grotere of mindere waardetoekenning aan zijn ontwerpen. De 

ontwerpen die in overleg met Van Slobbe zijn geselecteerd zijn daarentegen net als de stukken van Viktor&Rolf waardevol van-

wege de vele referenties naar het verleden die, in tegenstelling tot wat het eerder genoemde duo niet doet, zelfs zijn doorgevoerd 

tot nieuwe toepassingen van de oude technieken in het maakproces. Het feit dat Van Slobbe technieken heeft gebruikt die op een 

moderne manier zijn ingezet, maakt deze collectie bijzonder voor het Zuiderzeemuseum: “Van Slobbe laat met deze collectie zien 

hoe oude kleedgewoonten naar de huidige tijd vertaald worden en opnieuw betekenis krijgen.”13

12



14 De objecten die uit de collectie ‘Gone with the Wind’ (herfst/winter 08/09) van het Nederlandse modeduo Spijker & Spijkers 
zijn aangekocht, zijn na de periode die dit onderzoek beslaat (tot en met 2008) aan de museumcollectie toe-gevoegd. Hierdoor is 
in deze paragraaf niet verder uitgewijd over de motivatie achter de aankopen.
15 Bron: http://www.centraalmuseum.nl/page.ocl?pageid=31&version=&mode= (laatst geraadpleegd op: 22 februari 2009)
16 Idem.

HOPE COLLECTIE 
francisco van benthum

(2008)



De meest recente aankoop werd vorige jaar gedaan en betrof een zevental outfits uit de mannencollectie ‘Hope’ van Francisco van 

Benthum (1972). Van Benthum die in zijn werk doorgaans het traditionele mannensilhouet als uitgangspunt neemt (Persbericht 

Zuiderzeemuseum, 3 oktober 2008), liet zich mede door zijn betrokkenheid als gastconservator voor de jubileumtentoonstelling 

´Gejaagd door de wind´ voor deze collectie inspireren door traditionele Volendamse klederdracht en verwerkte deze inspiratie op 

een vernieuwende en abstracte wijze in de ‘Hope’ collectie (Persbericht Zuiderzeemuseum, 11 december 2008). Ook in dit geval 

ging het Zuiderzeemuseum in overleg met de ontwerper opzoek naar de inhoudelijke raakvlakken die de hedendaagse collectie 

had met de stukken waaruit de inspiratie was ontleend (Cammel, 9 december 2008).14

2.2.2 Het Centraal Museum

Geschiedenis en feiten

In enkele ruimten van het stadhuis startte de gemeente Utrecht in 1838 met het tentoonstellen van eigen verworven voorwerpen 

en kreeg het publiek de kans de voorwerpen van de stedelijke collectie tijdens beperkte openingstijden in het kleine gemeentelijk 

museum te bezichtigen.15 Hoewel de collectie veel verschillende soorten voorwerpen van stedelijk belang bevatte, werd erop 

toegezien dat de collectie vanaf het eerste moment volgens heldere beleidslijnen werd opgebouwd: de initiatiefnemer van de 

collectie, burgemeester Van Asch van Wijck (1827 – 1839), verwierf bewust met het oog op de totstandkoming van een esthetisch 

waardevolle collectie (Van de Werdt, 2002, pagina 10). Deze kleine collectie die vanuit een duidelijk verzamelbeleid met duidelijk 

geformuleerde voorwaarden wordt uitgebreid, legt de grondslag voor Nederland’s oudste stedelijk museum (Van de Werdt, 2002, 

pagina 10): het Centraal Museum. Wanneer de stedelijke collectie van het stadhuis in 1921 wordt samengevoegd met enkele par-

ticuliere collecties vindt het museum haar huidige onderkomen in het Agnietenklooster aan het Nicolaaskerkhof.16

 Met het aantreden van kunsthistorica jonkvrouwe Caroline de Jonge, die later als directrice wordt aangesteld (1941 – 

1951), worden er steeds meer objecten van kunsthistorische aard aan de museumcollectie toegevoegd. De interesse in de kunst-

geschiedenis is voor het Centraal Museum vanaf de jaren twintig reden om ook te beginnen met het verzamelen van kostuums. 

Volgens De Jonge is het namelijk belangrijk dergelijke objecten te conserveren en te onderzoeken, aangezien kleding een goede 

indirecte bron is om “(…) de ontwikkeling der Europeesche cultuurgeschiedenis ook van dien kant te bestuderen.” (Van de Werdt, 

2002, pagina 11). De goede contacten die het museum in die tijd met de regionale adel heeft, zorgen voor veel mogelijkheden om 

aan nieuwe objecten te komen. Het aantal objecten in de nieuwe deelcollectie nam toe door de vele als bruikleen beschikbaar 

gestelde kledingobjecten die door hen beschikbaar werden gesteld (Teunissen, 2 december 2008). In 1947 werd de collectie voor 

het eerst geregistreerd in een door de Jonge geschreven kostuumcatalogus (Van de Werdt, 2002, pagina 11). 

 De belangstelling vanuit het museum voor kostuums lag destijds zowel in lijn met de oorspronkelijke interesse in het con-

serveren van het Utrechts stedelijk erfgoed als de interesse van De Jonge in kunsthistorische objecten. Dat het conserveren van 

de cultuurgeschiedenis een belangrijk doel van het museum was, is tevens af te leiden uit de manier waarop de collectie destijds 

werd gepresenteerd. Tot aan de jaren zeventig werden kostuums en andere mode-objecten als een chronologisch doorlopende 

stijlgeschiedenis tentoongesteld waarbij objecten, die qua stijlkenmerken overeenkwamen, naast elkaar werden geplaatst om zo 

de stijl van die periode tot uiting te laten komen. Het publiek kon op die manier kennis nemen van de verschillende stijlperiodes 

uit de mode- en cultuurgeschiedenis waarbij vaak ook ruimte was voor het bestuderen van de constructie van de kledingobjecten 

(Teunissen, 2 december 2008). Vanwege deze nadruk op het reconstrueren van de verschillende historische wijzen van kleden 

beschikt de modecollectie van het Centraal Museum over vrijwel complete stijlperiodes tot de jaren zeventig (Van de Werdt, 2002, 

pagina 23).
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17 Deze tentoonstelling (oktober tot en met november 1995) presenteerde een overzicht van alle bijzondere mode-objecten en 
kostuums uit de collectie van het Centraal Museum. 
18 Na een flinke reorganisatie en bezinning op het museumbeleid is Edwin Jacobs in februari 2009 als nieuwe directeur aange-
steld. Het is mogelijk dat het Centraal Museum zich onder het bewind van de nieuwe directeur zal gaan richten op het voortzet-
ten van oude pijlers of op het opstellen van nieuwe beleidslijnen. Het kan dus zijn dat toekomstige beleidslijnen anders zijn dan 
waarop ze in het collectieplan dat voor dit onderzoek is gebruikt, zijn geformuleerd.
19 Bron: http://www.centraalmuseum.nl/page.ocl?pageid=32&version=&mode= (laatst geraadpleegd op: 22 februari 2009)

FONG LENG
Straalmantel 1974 (aankoop 1975)

Paar damesschoenen 1974 (schenking 1975)
Beide in het bezit van het Centraal Museum



Tijdens de jaren zeventig, wanneer het Centraal Museum begon met het aankopen van moderne kleding, veranderde het aan-

koopbeleid van de mode- en kostuumcollectie: de aandacht verbreedde van het enkel aankopen van objecten die lacunes in de 

stijlgeschiedenis opvulden, naar de volledigheid van de modegeschiedenis van als ook het voortzetten van deze historie, waarbij 

aandacht kwam voor eigentijdse ontwerpers die belangrijk waren binnen het Nederlandse ontwerpercircuit (Van de Werdt, 2002, 

pagina 13). De eerste aankoop die ten behoeve van dit nieuwe streven werd gedaan, waren objecten van de Chinees-Nederlandse 

ontwerpster Carla Maria Fong Leng Tsang die in 1975 voor een destijds enorm bedrag werden aangekocht (Teunissen, 2 december 

2008). 

 Ondanks de nieuwe ambities die ter uitbreiding van de mode- en kostuumcollectie waren gesteld, constateerde voormalig 

directeur Sjarel Ex (1988 – 2004) bij de voorbereidingen op de tentoonstelling ‘Ruisende Rokken’17 een schaarste aan moderne 

modevormgeving in de kostuumcollectie. Om de collectie te actualiseren werd mode-expert José Teunissen gevraagd een aantal 

eigentijdse objecten aan te kopen (Teunissen, 2 december 2008). Destijds zijn er om verschillende redenen geen nieuwe objecten 

aangekocht, maar met haar latere aanstelling als conservator van de mode- en kostuumcollectie (1998) start Teunissen met het 

uitzetten van nieuwe beleidslijnen waarin het volgen van eigentijdse ontwerpers en het aankopen van diens ontwerp de pijlers van 

het huidige collectiebeleid vormen. Volgens een eigen inschatting uit 2003 beschikt de mode- en kostuumcollectie van het Centraal 

Museum over 9.000 objecten waarvan 3.500 kostuums (Ex, 2003).

Het museum- en collectiebeleid van het Centraal Museum

Voor het huidige beleid van de mode- en kostuumcollectie is niet alleen de totstandkoming van deze collectie relevant. Ook het 

algemene beleid dat het Centraal Museum tegenwoordig voert, vertoont raakvlakken met de beleidslijnen van de deelcollectie. 

Daarom zullen in deze paragraaf eerst de relevante beleidskenmerken van het museumbeleid worden besproken voordat een kop-

peling naar het beleid van de deelcollectie gemaakt wordt. Het meest recente document waarover het museum beschikt waar het 

beleid in is vastgelegd, is het Collectieplan uit 2002. Ondanks de verstreken tijd zijn er tot op heden nog geen nieuwe definitieve 

beleidslijnen.18

 Bij het aantreden van voormalig directeur Sjarel Ex concentreert het Centraal Museum zich al geruime tijd op het aanko-

pen van eigentijdse kunst bij het uitbreiden van bestaande (deel)collecties (Van de Werdt, 2002, pagina 12). In navolging van deze 

keuze formuleert hij zijn de ambities en doelstelling van het Centraal Museum in het collectieplan van 1989 als volgt: 

“[het Centraal Museum richt zich op het] uitbreiden en verbeteren van de collectie en het aankopen van oude en 

hedendaagse kunst, zodat er een kruisbestuiving plaatsvindt tussen de collectie en ontwikkelingen in de (internatio-

nale) hedendaagse beeldende en toegepaste kunst.” (Van de Werdt, 2002, pagina 12)

Naast de aandacht voor actuele kunst, wordt in dit fragment de voorkeur voor een andere pijler van het museumbeleid uitgespro-

ken, namelijk de waardering van toegepaste kunsten. Niet alleen zijn stadsgeschiedenis en oude kunst aandachtsgebieden voor 

het museum, ook richt het verzamelbeleid zich op objecten uit het gebied van moderne kunst, toegepaste kunst en hedendaagse 

modevormgeving.19 Dat de nadruk op eigentijdse kunst en vormgeving is komen te liggen, wordt duidelijk uit één van de ambitie 

waarmee het museum zich wil profileren: “[Het Centraal Museum biedt een] (...) podium voor nationale en internationale eigen-

tijdse beeldende kunst, mode en vormgeving.” (Van de Werdt,2002, pagina 9). Het streeft hierom naar organisatie van tentoonstel-

lingen van internationale allure en breidt de collectie met hetzelfde criterium uit (Ex, 2003).
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20 Bron: http://www.centraalmuseum.nl/page.ocl?pageid=31&version=&  (laatst geraadpleegd op: 22 februari 2009)
21 De deelnemende ontwerpers waren Alexander van Slobbe, Viktor&Rolf, Saskia van Drimmelen, Aziz, Bekkaoui, Niels Klavers, 
Oscar Suleyman, Ronald van der Kemp, Claudy Jongstra, Rozema/Teunissen, G+N en Keupr/vanBentm.
22 De tentoonstelling ‘Dutch Modernism’ liep van oktober tot en met november 2000



Het derde kernpunt van het museumbeleid dat in het citaat van Ex naar voren komt, richt zich op de inhoudelijke voorkeur die het 

museum heeft. De kruisbestuiving waarover gesproken wordt, doelt op de verhouding tussen de oude collectie en de nieuw te ver-

werven stukken; de bestaande collectie wordt aangevuld en getoond aan de hand van diens raakvlakken met geldende waarden 

en vernieuwingen uit de actualiteit. Zowel bij waardevolle objecten als interessante tentoonstellingsthema’s is het daarom vereist 

dat de stand van zaken in de (toegepaste) kunst wordt bevraagd.20 Door een dergelijk inhoudelijke eis stelt het Centraal Museum 

in haar verwervings- en tentoonstellingsbeleid experimentele hedendaags kunst en vormgeving centraal: een object dat mogelijk 

wordt opgenomen of een potentieel tentoonstellingsconcept zoekt relaties tussen disciplines en tijden (Van de Werdt, 2002, pa-

gina 14) en verkent “(...) grenzen van beeldende kunst richting andere disciplines (...)” (Jaarverslag 2006, pagina 17). 

Hedendaags modedesign in de modecollectie

De stijlperiodes die tot de jaren zeventig de leidraad van het collectiebeleid van de afdeling mode en kostuums vormde, bepalen 

twee van de vier pijlers van het huidige beleid ten aanzien van deze collectie. Het is namelijk nog steeds noodzakelijk om bij het 

streven naar een representatief beeld van de modegeschiedenis lacunes op te vullen. Het museum is daarom nog steeds opzoek 

naar topstukken van ontwerpers die van cruciale betekenis zijn geweest voor de modegeschiedenis van de twintigste eeuw, zoals 

Christian Dior en Cristobal Balenciaga (Van de Werdt, 2002, pagina 23). Bij voorkeur worden deze topstukken via schenkingen ver-

kregen, aangezien voor de verkoop van deze vaak zeldzame stukken doorgaans veel geld wordt gevraagd (Teunissen, 2 december 

2008).

 Hierbij is er speciale aandacht voor topstukken uit de periode 1980 – 2000. Deze periode kenmerkt zich door de opkomst 

van vele conceptuele mode-ontwerpers die in hun collecties de grenzen van de heersende kledingconventies doorbreken en be-

vragen (Teunissen, 2 december 2008). De destijds vernieuwende visies van ontwerpers als Jean Paul Gaultier en Yohji Yamamoto 

komen overeen met de aandacht van het algemene museumbeleid voor grensverleggende en discipline-overstijgende (toegepas-

te) kunst. Het opnemen van dergelijke objecten in de collectie is waardevol voor zowel de mode- en kostuumcollectie als andere 

collecties die belang aan hetzelfde aspect hechten: deze gezamenlijke interesse versterkt de cohesie tussen de verschillende col-

lecties en stimuleert de identiteit van de museumcollectie. Objecten uit deze periode worden, ondanks de brede interesse vanuit 

het museum, vanwege de eerder genoemde financiële reden tevens bij voorkeur via schenkingen verworven.

 Hoewel er wordt gestreefd naar een volledige representatie van de modegeschiedenis, is het huidige beleid van de mode- 

en kostuumcollectie voornamelijk gericht op het voortzetten hiervan: “Vanaf 1998 richt het aankoopbeleid zich vooral op de aan-

schaf van hedendaags ontwerp, dat rechtstreeks bij de ontwerpers uit het atelier wordt verworven. (…) Hierdoor blijft de kostuum-

collectie wat betreft tijd- en stijlperiodes op peil.” (Ex, 2003). Het Centraal Museum richt zich al sinds de jaren zeventig op het werk 

van eigentijdse ontwerpers, maar met het aantreden van conservator José Teunissen in 1998 werden de ambities op dit gebied 

omgevormd tot expliciete beleidslijnen die meer consequent werden uitgevoerd. 

 Het collectieplan spreekt in 2002 van een gericht beleid waarbij het volgen van ontwerpers die tot de stroming ‘Dutch 

Modernism’ tot één van de verzamelprioriteiten behoort. Deze stroming, waartoe onder andere Alexander van Slobbe en het ont-

werpersduo Keupr/VanBentm worden gerekend, betreft een generatie ontwerpers die op dat moment internationaal naam maak-

ten en die onderling een sterk herkenbare ontwerpermentaliteit deelde. Deze onderscheidde zich van andere stromingen door 

de conceptuele insteek en de sobere uitwerking van de ontwerpen waarin vaak werd door-geëxperimenteerd met het concept 

dat aan de basis van het ontwerp lag (Teunissen, 2 december 2008). Deze stijl wordt door het Centraal Museum omschreven als 

de typisch Nederlandse traditie van vormgeving die ook in andere vormgevingdisciplines terug te vinden is (Van de Werdt, 2002, 

pagina 24). Uit het werk van de zestien ontwerpers21 die centraal stonden in de aan de stroming gelijknamige tentoonstelling in 

200022 werden 55 stuks aangekocht en twee ontwerpen door deelnemende ontwerpers werden geschonken
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(Jaarverslag 2000, pagina 23–33). Door de carrière van deze ontwerpers ook na de tentoonstelling te volgen, heeft het museum 

een goede band met de ontwerpers weten op te bouwen en zijn stukken later meer in overleg met hen aangekocht (Teunissen, 2 

december 2008).

 Ondanks de ambitie van het Centraal Museum om als internationaal podium voor de Nederlandse modevormgeving te 

fungeren (Ex, 2003), is het voor het vormen van een sterke collectie volgens Teunissen niet mogelijk de aandacht te beperken tot 

enkel de Nederlandse ontwikkelingen: om een stroming in zijn geheel te conserveren om het later volledig te kunnen begrijpen, is 

het museaal gezien noodzakelijk om ook de context van een stroming te verzamelen. Wanneer men de stukken van een ontwerper 

die in de collectie is opgenomen volledig tot zijn recht wil laten komen, kun je niet om de context van het werk heen. Deze context 

betreft een breed scala aan internationale ontwikkelingen in de mode en het is logischerwijs van belang om ook van internationale 

ontwerpers stukken te verzamelen (Teunissen, 2 december 2008). Naar objecten uit deze categorie, zoals de Belgische ontwerper 

Martin Margiela, wordt actief gezocht en bij vervolgens aangekocht. Het verzamelen van de context van de aandachtsgebieden is 

volgens Teunissen het gevolg van veranderde visies op mode en de sinds de jaren tachtig veranderende manier van presentatie 

van deze verzamelcategorie: nu men in de mode meer aan de hand van concepten en abstractie gaat denken, wordt mode meer 

binnen culturele, maatschappelijke en politieke contexten geplaatst. Deze contextualisering reikt musea veel nieuwe aankno-

pingspunten aan voor diens presentatie: men gaat werken met thema’s of vanuit onderlinge verbanden tussen stukken, tijden 

en ontwerpers (Teunissen, 2 december 2008). Hierdoor wordt er een behoefte gecreëerd om meer dan de primaire objecten te 

tonen waardoor de musea zich ook concentreren op de context van het stuk, zoals het Centraal Museum doet door objecten van 

vergelijkbare internationale ontwerpers en objecten te verzamelen.

2.2.3 Het Gemeentemuseum Den Haag

Wegens de geringe mogelijkheid om documenten over het Gemeentemuseum Den Haag in te zien, was het moeilijk inzicht te 

krijgen in het voormalige en hedendaagse profiel en algemene beleid van het museum. Hierdoor ontbreekt het aan inzichten wat 

betreft het algemene beleid van het museum. Het ontbreken van dergelijke informatie zal echter geen ernstige gevolgen hebben 

voor de benodigde informatie voor deze thesis, aangezien de geschiedenis en ontwikkeling van de kostuumcollectie altijd relatief 

onafhankelijk van de museumcollectie heeft gefunctioneerd. Daarom zullen enkel de totstandkoming van de huidige kostuumcol-

lectie en de geschiedenis van het daarvoor zeer belangrijke Nederlands Costuummuseum in deze paragraaf worden besproken.

Geschiedenis van de mode collectie

Het Gemeentemuseum Den Haag in Den Haag kent op het gebied van mode en kostuums de langste verzamelgeschiedenis van 

Nederland. Sinds het einde van de negentiende eeuw begon de voormalige geschiedkundige afdeling, Oude Kunstnijverheid, kos-

tuums te conserveren (Meij, 1997, pagina 155). Door deze, voor Nederland, vroege aandacht voor dit type objecten gaat de da-

tering van de kostuums die in ons land bewaard zijn gebleven terug naar 1750 (Hohé, 4 december 2008). Ondanks de bijzondere 

historische verwervingen vormde het aantal kostuums dat binnen de afdeling Oude Kunstnijverheid van het Gemeentemuseum 

Den Haag werd opgenomen tot halverwege de jaren dertig slechts een klein gedeelte van deze collectie. Hierin kwam verandering 

in 1936 met medewerking van de recentelijk bij het museum in dienst getreden kostuumdeskundige prof.dr. Frithjof W.S. van Thie-

nen (1935 – 1943) omdat de eerste grote, onafhankelijke tentoonstelling waarin kleding centraal staat, werd georganiseerd. De 

tentoonstelling ‘Het costuum onzer voorouders’, dat in de Ridderzaal in Den Haag werd gehouden, toonde met behulp van kleding 

uit particulier bezit, op dat moment in Nederland aanwezig, een chronologische weergave van de modegeschiedenis. Wanneer er 

sprake was van ontbrekende elementen werd het overzicht wanneer mogelijk met objecten aangevuld die beschikbaar werden

16





gesteld uit de museale kostuumcollecties (De Jonge, 1936). Door inspanning van Van Thienen, die hierdoor als de grondlegger van 

de kostuumcollectie wordt gezien, werden aanzienlijk veel getoonde particuliere objecten aan de museumcollectie toegevoegd 

(Meij, 1997, pagina 158). De opname betekende een enorme impuls voor het aantal kostuums waarover de afdeling Oude Kunst-

nijverheid beschikte en voor het eerst werd er binnen het museum gesproken over een “representatieve verzameling van mode-

kleding en –accessoires” (Meij, 1997, pagina 155).

 De veelbelovende expansie van de nieuwe collectie kwam in de jaren veertig door de Tweede Wereldoorlog tijdelijk stil 

te liggen, maar met het einde van de oorlog zette het museum, ondanks het vertrek van Van Thienen bij het Gemeentemuseum 

Den Haag, de activiteiten met betrekking tot de kostuumcollectie voort. De kostuumdeskundige initieerde de oprichting van de 

‘Stichting Vrienden van het Nederlands Costuummuseum, Kabinet van Mode en Smaak’ welke zich ten behoeve van het museum 

ten doel stelde om kostuums te conserveren die een beeld gaven van historische en contemporaine kledij, te streven naar een vol-

ledige representatie en het specifieke cultureel erfgoed te behoeden van de ondergang. (Meij, 1997, pagina 169). In lijn met deze 

doelstelling zorgde de stichting in 1951 voor een belangrijke uitbreiding van de kostuumcollectie door de particuliere collectie van 

de Nederlandse acteur Cruys Voorbergh (1898 – 1963) aan te kopen. Door deze aankoop werden 120 complete kostuums, 600 

losse objecten, 350 sieraden en meer dan driehonderd paar schoenen daterend vanaf de achttiende tot begin twintigste eeuw toe-

gevoegd, waardoor de cultureel-historisch waarde van de collectie aanzienlijk versterkt werd (Meij, 1997, pagina 168). Tevens door 

toedoen van de stichting verhuisde de collectie naar een nieuwe locatie buiten de muren van het museum aan de Lange Vijverberg 

en kreeg de deelcollectie van de collectie Oude Kunstnijverheid in hetzelfde jaar de naam het ‘Nederlands Costuummuseum’. De 

oprichting van dit ‘nieuwe’ museum werd in die tijd als zeer uniek aangemerkt, omdat een museum zich nog nooit eerder expliciet 

op kostuums had toe gelegd. Hoewel dit unicum, de nieuwe naam en huisvesting doen vermoeden dat het nieuwe museum een 

nieuw en onafhankelijk instituut was, bleef het formeel onderdeel van het Gemeentemuseum Den Haag (Meij, 1997, pagina 169).

 Met het naar eigen oordeel behalen van de stichtingsdoelstellingen werd besloten om in 1968 de ‘Stichting Vrienden van 

het Nederlands Costuummuseum, Kabinet van Mode en Smaak’ op te heffen. Het merendeel van de collectie van het kostuummu-

seum bestond uit de bruiklenen die door de stichting in beheer waren gegeven, maar met diens opheffing werden al deze bruikle-

nen in definitieve schenkingen omgezet. Het Nederlands Costuummuseum bleef ruim vijftien jaar zelfstandig over de totale collec-

tie beheren, maar zag zich door dringende behoefte aan betere huisvesting en inkrimpende financiële middelen genoodzaakt om 

de collectie in 1981 weer in het Gemeentemuseum Den Haag onder te brengen. De inmiddels fors gegroeide kostuumcollectie, die 

oorspronkelijk uit de geschiedkundige afdeling was ontsprongen en die het zelfs in tijden van afscheiding een relatie in stand had 

gehouden door onderlinge bruikleen en participatie in presentaties, werd onder beheer van conservator Ietse Meij (1986 - 2003) 

opnieuw onderdeel van het Gemeentemuseum Den Haag. Op dat moment was er in het Gemeentemuseum Den Haag echter geen 

plaats voor een permanente opstelling van de kostuumcollectie. In de enkele tentoonstellingen die jaarlijks werden gehouden, 

week Meij af van de gebruikelijke manier van presenteren en koos in tegenstelling tot een chronologische plaatsing van objecten 

voor een thematische opstelling waarin zij graag “een nieuwe visie en manier van vormgeven toepaste.” (Hohé, 2003, pagina 65). 

 Door toedoen van Meij werd in 1995 gestart met de bouw van de Modegalerij, een vaste opstellingsruimte waarin vanaf 

1998 naast traditionele presentatieplekken ook ruimte werd gecreëerd om modeshows te houden. Tijdens deze shows toonde 

Meij replica’s van historische kostuums en ontwerpen van eigentijdse ontwerpers. Tegenwoordig is er geen vaste opstellingsplek 

voor de kostuumcollectie; de Modegalerij heeft in 2005 plaats moeten maken voor de Wonderkamers, een initiatief van voormalig 

directeur Wim van Krimpen (2001 – 2008). In deze tentoonstellingsruimte worden voorwerpen uit alle collecties van het museum 

opgenomen en zoekt het museum naar associatieve relaties tussen de verschillende disciplines (Jaarverslag 2005, pagina 13). De 

modecollectie is dus nu zichtbaar in deze nieuwe opstelling, dat ruimte aan ongeveer 150 objecten uit de kostuumcollectie biedt 

(Hohé, 4 december 2008) en jaarlijks zijn selecties uit de collectie terug te zien in een grote modetentoonstelling.
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23 Bron: http://www.gemeentemuseum.nl/index.php?id=031814 (laatst geraadpleegd op: 13 januari 2009)



Huidig beleid van de modecollectie

De geschiedenis van de modecollectie van het Gemeentemuseum Den Haag toont een gedegen opbouw van de huidige collectie. 

De collectie groeide uit van enkele individuele stukken die onderdeel waren van de brede verzameling Oude Kunstnijverheid tot 

een eigenzinnige collectie waarvan de basis en de uitbreiding ervan tot op heden voornamelijk berust op verwervingen van privé-

objecten. De organisatorische wijzigingen die zijdelings aan de uitbreiding van de collectie hebben plaatsgevonden, zijn nauwelijks 

van invloed geweest op het verzamelbeleid dat verantwoordelijken van de collectie hebben gevoerd. De opname van het Neder-

lands Costuummuseum door het Gemeentemuseum Den Haag heeft niet geleid tot inhoudelijke veranderingen in de doelstellin-

gen die bij het oprichten van de ‘Stichting Vrienden van het Nederlands Costuummuseum, Kabinet van Mode en Smaak’ in 1950 

zijn geformuleerd. De beleidspijlers die tegenwoordig worden aangehouden, vloeien voort uit de activiteiten en de doelstellingen 

van het Nederlandse Costuummuseum.

 Hoewel de beleidslijnen van de collectie niet zijn vastgelegd in formele beleidsdocumenten, blijkt direct uit een gesprek 

met de huidige conservator Mode van het Gemeentemuseum Den Haag Madelief Hohé dat het Gemeentemuseum Den Haag te-

genwoordig eenduidige aandachtspunten ter uitbreiding van de modecollectie hanteert: aan de hand van twee pijlers beoogt het 

Gemeentemuseum Den Haag een zo compleet mogelijk beeld van de in Nederland gedragen kleding te conserveren. Echter, om 

de ontwikkeling van deze geschiedenis zo volledig mogelijk te kunnen presenteren, verzamelt het museum naast objecten die van 

belang zijn geweest voor het Nederlandse modebeeld ook objecten die toonaangevend zijn geweest in de internationale mode. 

Deze brede focus verklaart waarom het Gemeentemuseum Den Haag over zowel werk van grote couturiers als over punkkleding 

beschikt (Hohé, 4 december 2008). In het helder krijgen van deze specifieke geschiedenis beperkt het Gemeentemuseum Den 

Haag zich niet tot enkel alleen kleding: ook accessoires, sieraden, modetekeningen en -prenten geven het modebeeld weer en zijn 

in staat onderlinge verbanden tussen de kledingobjecten in de collectie te leggen.23 Het huidige voornemen om in een complete 

collectie de modegeschiedenis weer te geven, is vrijwel dezelfde als het streven naar volledigheid in het beeld van historische en 

contemporaine kledij dat de stichting destijds voor ogen hield. 

 De manier waarop het Gemeentemuseum Den Haag tegenwoordig haar collectie uitbreidt, verschilt nauwelijks met de 

manier waarop men stukken voor de collectie van het Nederlandse Costuummuseum verwierf: het was destijds gebruikelijk dat 

kostuums en andere mode-objecten uit privé-bezit van regionale adel verkregen werden. De vele stukken die door inzet van 

Van Thienen na het houden van de tentoonstelling ‘Het costuum onzer voorouders’ werden geschonken, zijn hier een belangrijk 

voorbeeld van. Ook nu hanteert het Gemeentemuseum Den Haag meer een schenkings- dan een aankoopbeleid: schenkingen en 

legaten vormen de belangrijkste bron van verwerving voor het museum. Het museum profiteert hierbij nog steeds van de goede 

naam van het voormalige kostuummuseum; dagelijks worden er stukken ter goedkeuring binnengebracht of krijgt de conservator 

uitnodigingen om bij mensen thuis te komen om te kijken of de stukken waardevol zijn voor de collectie: 

“We worden bijna altijd als eerste gebeld, zeker omdat wat oudere mensen ons nog steeds associëren met het Ne-

derlands Costuummuseum en men wil dat de kleding in goede handen is. Als je maar een goede naam hebt en men 

weet dat je goed voor de spullen zorgt en bekend is wat je verzameld.” (Hohé, 4 december 2008)

In tegenstelling tot schilderkunst, waarbij het belang van een stuk over het algemeen wordt afgemeten aan de financiële waarde 

ervan, is een duidelijk kenmerk van kleding dat het van grote emotionele waarde voor de drager is. Het kan lang duren voordat 

schenkers in staat zijn afstand te doen van hun kledingstukken, maar deze liefhebbers brengen vaak ook de meest bijzondere stuk-

ken binnen, omdat ze de zekerheid willen dat de stukken goed terecht komen. Het Gemeentemuseum Den Haag wordt daarom 

vaak als beste plek aangemerkt.
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24 Bron: http://www.gemeentemuseum.nl/index.php?id=033985 (laatst geraadpleegd op 6 januari 2009)



Niet alleen voor de dragers is de emotionele waarde een punt waarop een object als waardevol wordt aangemerkt. Ook het 

Gemeentemuseum Den Haag ziet de emotionele lading van een stuk als belangrijke meerwaarde voor opname in de collectie: 

de context van een stuk, het verhaal dat erachter zit, kan doorslaggevend zijn bij het opnemen van een object. Kleding wordt in 

veel gevallen niet beoordeeld op de kwaliteit van de uitvoering of vooruitstrevendheid van het ontwerp, maar op de secundaire 

waarden die aan het object gekoppeld zijn. Het verhaal achter een object of voormalig drager maakt het namelijk mogelijk om het 

stuk op verschillende manieren in tentoonstellingen in te zetten (Hohé, 4 december 2008). Een voorbeeld van relatief eenvoudige 

objecten die toch waardevol bleken voor het museum zijn en zijn opgenomen, zijn de legerbroek en bijborende kistjes van Pim 

Fotuyn die hij droeg tijdens feesten in de homoscene. 

 De breed geformuleerde pijlers en het enorme aanbod aan kleding ziet Hohé niet als obstakel, veel keuze en opname is 

juist noodzakelijk om over een zo volledig mogelijk beeld waar het museum naar streeft, te kunnen beschikken: “Als je serieus met 

het onderwerp bezig bent, heb je het allemaal nodig.” (Hohé, 4 december 2008). Echter, het vrijwel ongelimiteerde aanbod dwingt 

Hohé om selectief te werk te gaan bij het opnemen van aangeboden stukken. Beschikbare stukken worden daarom getoetst op 

de mate waarin zij een waardevolle bijdrage aan de collectie levert. De bestaande collectie wordt daarbij als toetssteen gebruikt. 

Aanhouden van dit criterium verzekert een samenhangende collectie, waar unieke verbanden de collectie sterker maken. Deze 

verbanden worden, zoals gezegd, vaak op basis van de context van het stuk gelegd. Een voorbeeld van de motivering van opname 

van een ontwerp van de Japanse ontwerper Issey Miyake illustreert het belang van deze context, in dit geval de overlap in de toe-

gepaste techniek: 

“In 1909 vroeg de Spaanse kunstenaar Mariano Fortuny patent aan op zijn ontwerp Delphos, een jurk van geplis-

seerde zijde, die vanwege het behoud van het plissé-effect werd bewaard als een opgevouwen krakeling. Het Ge-

meentemuseum Den Haag bezit een dergelijk Fortuny-ontwerp. De geplisseerde kleding van de Japanse ontwerper 

Issey Miyake, zoals het broekpak Bamboo-Pleats en de jurk Flying Saucers, kunnen als een moderne interpretatie 

van de Delfphos worden beschouwd.”24

Niet alleen garanderen de onderlinge relaties de waarde van de collectie, de onderlinge samenhang in de collectie verzekert een 

hoge presentatiewaarde van de collectie. Volgens Hohé hebben alle mode-uitingen een historische oorsprong; het is een spel 

van onderlinge invloeden en nieuwe interpretaties (Hohé, 4 december 2008), zoals bij de ontwerpen van Miyake het plissé-effect 

van de Delphos-jurk werd toegepast. Het benadrukken van dit soort onderlinge relaties tussen objecten biedt handvaten voor 

presentatie, omdat een stuk niet op zichzelf blijft staan en de bezoeker wordt uitgedaagd om verder te kijken dan het alleen een 

waardeoordeel: of ze het kledingstuk zelf aan zouden trekken (Hohé, 4 december 2008).

Hedendaags modedesign in de modecollectie

De emotionele waarde die mensen aan een stuk toekennen, heeft tot gevolg dat er nog geen recente stukken worden binnen-

gebracht: men draagt de stukken van de afgelopen vijf jaar simpelweg nog zelf. Door de moeite die liefhebbers hebben met het 

‘afscheid nemen’ van hun kleding zit er een geruime periode tussen de periode van vervaardiging en de schenking aan het Ge-

meentemuseum Den Haag. Op het moment worden er daarom vrijwel alleen stukken binnengebracht die in de jaren tachtig en 

begin jaren negentig gemaakt en gedragen zijn (Hohé, 4 december 2008). Toch zijn er stukken op het gebied van hedendaags mo-

dedesign in de collectie van het museum aanwezig. De afdeling Mode beschikt over een klein jaarbudget waaruit alle kosten voor 

de collectie worden betaald. Dit zijn reguliere kosten, maar sporadisch wordt het budget ook gebruikt voor het opvullen van hiaten 

in de modegeschiedenis. Dit kunnen historische stukken zijn die niet snel beschikbaar gesteld worden, omdat ze in Nederland niet 
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veel zijn gedragen, maar een enkele keer is er een stuk van een eigentijdse ontwerper op de markt dat zo extreem is dat het ook 

niet snel gedragen wordt, maar wel dermate bijzonder is dat het museum er een waarde aan toeschrijft. 

 Een object dat in aanmerking voor aankoop komt, wordt door Hohé omschreven als een tijdreflecterend stuk, waarin 

het verleden is verwerkt, maar ook duidelijk verwijzingen naar de toekomst in zich draagt (Hohé, 4 december 2008). Deze ambi-

tieuze eis komt voort uit het streven naar een samenhangende collectie; dit type object biedt namelijk veel mogelijkheden om 

nieuwe dwarsverbanden met andere objecten aan te gaan en kan als het ware als een sleutelstuk voor de collectie fungeren. Een 

voorbeeld van objecten van dat kaliber zijn enkele stukken uit een eerdere collectie van John Galliano25 die bekend staat om de 

historische referenties in zijn collecties en de speelse manier waarop hij deze in eigentijdse versies omzet:

“Daar zit zoveel verhaal in en over vijftig jaar kun je daar ook nog een goed verhaal mee neerzetten. Dat laat en zien 

hoe wij nu tegen mode aankijken, hij loopt ook voor zijn tijdgenoten is hij echt alweer vooruit (…) en tegelijkertijd kan 

je het ook gebruiken om naast historische stukken te laten zien. Dan is het voor een museum interessant.” 

(Hohé, 4 december 2008)

Deze veelzijdigheid in de collectie en de individuele stukken maken de stukken uit deze collectie volgens Hohé vanuit het oogpunt 

van cohesie in de collectie en presentatiemogelijkheden zeer waardevol voor de collectie. Het Gemeentemuseum Den Haag heeft 

echter nog geen objecten uit deze collectie aangekocht, omdat de ontwerper destijds nog niet voor verkoop van de stukken open-

stond.

2.2.4  Het Groninger Museum 

Geschiedenis en feiten

Om het erfgoed van de provincie te conserveren, werd in 1873 de oprichting van het ‘Kabinet van Provinciale Oudheden’ door de 

Provinciale Staten van Groningen geïnitieerd. Met dit doel werden destijds voornamelijk via legaten objecten van regionaal belang 

op het gebied van archeologie, geschiedenis, kunst en kunstnijverheid aan de collectie toegevoegd en aan het publiek tentoonge-

steld. Doordat bij deze verzamelmethode nauwelijks gegronde selectie plaatsvond, ontstond na de Tweede Wereldoorlog onvrede 

over het buitensporige aantal objecten in de collectie. Dit onbehagen en de daardoor veranderende toekomstvisies leidden tot het 

toekennen van een nieuwe, moderne functie aan het museum: het Groninger Museum verdeelde de beheerde objecten onder in 

de deelverzamelingen ‘Historie’ en ‘Kunst’. Toen in 1974 problemen ontstonden door een gering aankoopbudget werd er besloten 

dat met uitzondering van objecten van de Groningse kunstenaarsvereniging de Ploeg, geen kunst van voor 1960 meer zou worden 

aangekocht. Sinds deze herbezinning is actuele Nederlandse kunst één van de drie nieuwe pijlers in het beleid van het Groninger 

Museum. De regionale functie van het museum is met dit besluit enkel nog terug te zien in de waardering voor Groninger kunste-

naars; één van de twee andere pijlers waarop het museum vanaf die tijd voortbouwt (Van Twist en De Jonge, 2007, pagina 7).26 

 Niet alleen de keuze voor een duidelijke periode zorgde voor een vernauwing van het aandachtsgebied van het museum, 

ook leidde expliciete gedachten over het type object dat het museum centraal zou stellen tot veranderingen in het aankoopprofiel. 

Met het aantreden van directeur Frans Haks (1978 – 1995) en door zijn interesse voor het interdisciplinaire werken van vormgever 

Alessandro Mendini (1931) werd besloten dat (kunst)voorwerpen waarin verschillende disciplines met elkaar vermengd zijn het 

nieuwe interessegebied voor het museum werd. Onder het bewind van Kees van Twist (1999 – heden) is deze focus aangescherpt 

tot duidelijke criteria voor het aankopen van moderne kunst. Hierdoor richtte het Groninger Museum de aandacht op heden-

daagse vormgeving, mode, fotografie en grensoverschrijdende kunst (Van Twist en De Jonge, 2003, pagina 8). In de jaren negentig 

werden modevormgeving en modefotografie aan deze aandachtsgebieden toegevoegd. 
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Door de beleidshervormingen die na de Tweede Wereldoorlog hebben plaatsgevonden, heeft het Groninger Museum zich van 

cultuurhistorisch museum met een duidelijk regionale functie omgevormd tot een kunstmuseum met internationaal aanzien. De 

focus op hedendaagse kunst en vormgeving is daarbij van cruciaal belang voor de huidige identiteit van het museum (Van Twist en 

De Jonge, 2003, pagina 9). 

De Huidige beleid van de collectie ‘Hedendaagse kunst en vormgeving’ 

Het Groninger Museum beheert drie collecties waarin stukken van vergelijkbare aard worden opgenomen en gepresenteerd: de 

collectie ‘Hedendaagse kunst en vormgeving’, ‘de Ploeg en context’ en ‘Archeologie, geschiedenis en regionale kunstnijverheid’. 

Uit de bronnen die beschikbaar waren,27 werd duidelijk dat de beleidslijnen van de collectie ‘Hedendaagse kunst en vormgeving’ 

het meest volgens helder geformuleerde visies zijn uitgezet. Aangezien het object van studie, hedendaagse modedesign, tot deze 

collectie behoort, zal beperkt deze paragraaf tot een uiteenzetting van de museale beleidskeuzes die betrekking op deze collectie 

hebben. 

 Voor de collectie ‘Hedendaagse kunst en vormgeving’ geldt een duidelijke samenhang tussen het tentoonstellings- en het 

aankoopbeleid: over het algemeen worden er alleen objecten aangekocht wanneer de kunstenaar onderwerp is geweest of heeft 

deelgenomen aan een (overzichts)tentoonstelling (Van Twist en De Jonge, 2003, pagina 14). Wanneer er naar aanleiding van een 

tentoonstelling objecten van een kunstenaar zijn verworven, wordt er naar gestreefd meer werk van deze kunstenaar aan te ko-

pen. Op deze manier wordt geprobeerd de cohesie tussen de objecten in de collectie te bevorderen: aankoop van werk van eerder 

getoonde kunstenaars “(…) biedt de mogelijkheid de werken - tot op zekere hoogte - hun eigen context, hun eigen sfeer te laten 

scheppen en flexibeler te zijn in de opstellingen uit de vaste collectie; het versterkt de identiteit en samenhang van de collectie van 

het Groninger Museum.” (Van Twist en De Jonge, 2003, pagina 14).

 Door de verschillende keuzes die in het verleden gemaakt zijn, richt het Groninger Museum zich in haar aankoopbeleid 

nauwelijks meer op de verwerving van historische voorwerpen of objecten van ervaren kunstenaars. Met de opkomende interesse 

voor actuele kunst is het museum tegenwoordig meer geïnteresseerd in de stimulering van jong talent en de actuele kunst dat zij 

voorbrengen. Volgens voormalig directeur W. Jos de Gruyter (1955 – 1963) gaat de plicht van een museum verder dan alleen het 

conserveren en presenteren van kunst: “Het museum heeft niet alleen de taak te conserveren en te tonen, maar heeft ook de taak 

jonge kunstenaars te stimuleren.” (Van Twist en De Jonge, 2003, pagina 6). In navolging van deze ambitie introduceerde conserva-

tor Mark Wilson in 1996 onder het bewind van Van Twist het stipendium als middel ter uitbreiding van de collectie ‘Hedendaagse 

kunst en vormgeving’. Het stipendium houdt in dat een kunstenaar gedurende een bepaald aantal jaren een vastgesteld bedrag 

ontvangt voor de realisatie van zijn werk. De materiaal- en productiekosten worden vergoed waardoor de beginnende kunstenaar 

financiële zekerheid heeft en met het afstaan van diens werk is het museum in staat om het doel van het creëren van samenhang 

in de collectie na te streven. Op deze manier profiteren beide partijen van de samenwerking (Van Twist en De Jonge, 2003, pagina 

15). 

 Het omvangrijke aantal historische objecten dat tijdens de eerste honderd jaar van het museum is verworven, wordt 

ondanks de aandacht voor jonge kunstenaars niet verwaarloosd; het Groninger Museum gaat tegenwoordig in haar tentoonstel-

lingen opzoek naar de combinatie van traditie en hedendaagse kunst zet deze combinatie in om als instituut te optreden “(…) als 

geheugen, als een referentiepunt en ijkpunt waaraan het nieuwe getoetst en op waarde geschat kan worden.” (Van Twist en De 

Jonge, 2003, pagina 4). Een voorbeeld van de manier waarop het museum de oude collectie naast hedendaags design plaatst, was 

te zien in de tentoonstelling ‘De Zilveren eeuw in Groningen’.28 In deze presentatie wordt achttiende-eeuwse kunst verrijkt met elf 
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outfits van het hedendaagse modeduo Viktor&Rolf die met hun stukken aan deze periode refereren. Deze typische manier van 

presenteren is kenmerkend voor het Groninger Museum (Jaarverslag 2006, pagina 7).

 Door historische en moderne objecten naast elkaar te tonen en opzoek te gaan naar de meerwaarde die zij gecombineerd 

kunnen bieden, spreekt het Groninger Museum zich niet uit over verschillen in waarde-toekenning tussen de twee typen objecten. 

Het museum weerhoudt zich op een ander vlak ook van het maken van onderscheid in waarde dat aan objecten wordt gehecht: 

het verzamelt objecten van toegepaste kunst tot kunst waarbij design, toegepaste kunst en (beeldende) kunst op gelijke voet staan 

(Jaarverslag 2005, pagina 4). De discussie ten aanzien van de vraag of objecten of disciplines de status van kunst verdienen of waar 

de grenzen tussen de verschillende niveaus moeten liggen (kwesties die binnen de kunstwereld vaak ter discussie gesteld worden), 

wordt door het Groninger Museum dan ook niet gevoerd. Een potentieel interessant object voor aankoop wordt daarentegen 

beoordeelt op de manier waarop het zich verhoudt tot de tijd en de maatschappij waarbinnen het bestaat. De objecten van elk 

kaliber worden als een individuele beeldende uiting beoordeeld; niet het niveau, maar het belang van de uiting in de context van 

de tijd en de maatschappij bepaald of een object waardevol is voor het museum (Van der Zijpp, 18 december 2008).

 Het Groninger Museum richt zich in zijn aankoop- en tentoonstellingsbeleid niet per definitie op objecten van duidelijk te 

onderscheiden disciplines. De waardering van een object is juist afhankelijk van de manier waarop het zich op het grensgebied van 

disciplines begeeft (Jaarverslag 2004, pagina 2) of wanneer het object iets vertelt over de eigen of andere disciplines (zogeheten 

metadesign) en dus discipline-overstijgend is (Van der Zijpp, 18 december 2008). Een voor het museum interessante beeldende 

uiting refereert aan meer dan zichzelf; het hanteert een beeldtaal die andere aspecten van de maatschappij en andere disciplines 

omschrijft en daardoor de overstijgende betekenis inzichtelijk maakt voor de toeschouwer (Van Twist en De Jonge, 2003, pagina 

15). Wanneer een object deze gelaagdheid omvat, is het voor een toeschouwer makkelijker om verder te gaan dan alleen de pri-

maire reactie van het waardeoordeel. Volgens het Groninger Museum moet de beschouwer een gevoel bij het object hebben om 

zo op een natuurlijke manier uitgenodigd te worden anders naar het object te gaan kijken. Het museum is dan ook altijd opzoek 

naar stukken die deze gelaagdheid bevatten en streeft er naar om de verschillende aspecten te tonen door het stuk niet geïsoleerd 

te beschouwen (Jaarverslag 2004, pagina 2) maar te contextualiseren (Van der Zijpp, 18 december 2008).

Mode binnen de museumcollectie

In tegenstelling tot de andere onderzochte musea heeft het Groninger Museum geen aparte kostuum- of modecollectie. De textiel-

objecten die in de museumcollectie aanwezig zijn, zijn onderverdeeld in twee duidelijk verschillende collecties. In de tijd dat het 

museum zich op het conserveren van Groningse objecten richtte, zijn er veelvuldig typische Groningse streekdrachten en ander 

Gronings gerelateerd textiel in de collectie opgenomen. In 2006 telde de museumcollectie 2.500 historische textielobjecten die 

op dit moment in de collectie ‘Archeologie, geschiedenis en regionale kunstnijverheid’ zijn ondergebracht (Van Twist en De Jonge, 

2003, pagina 5). Daarnaast beschikt het museum over 100 andersoortige textielobjecten. Deze objecten worden letterlijk als ‘he-

dendaagse mode’ gecategoriseerd en vallen onder de collectie ‘Hedendaagse kunst en vormgeving’ waar conservatoren Sue-an 

van der Zijpp en Mark Wilson op het moment van schrijven verantwoordelijk voor zijn.

 Het algemene beleid dat het Groninger Museum voert, heeft natuurlijk invloed op de keuzes die genomen worden ten 

aanzien van hedendaagse mode en de andere disciplines die tot de collectie ‘Hedendaagse kunst en vormgeving’ behoren. De 

beleidslijnen die op eigentijdse modevormgeving betrekking hebben, zullen hier over het algemeen niet specifiek op toegespitst 

zijn, omdat er dus geen sprake is van een aparte deelcollectie voor hedendaagse mode. Om toch de waarde van hedendaagse 

mode voor het Groninger Museum helder te krijgen, zijn de verhoudingen tussen de belangrijke punten in het museumbeleid en 

de typerende aspecten van modedesign hieronder uitgewerkt. 
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29 Bron: http://www.groningermuseum.nl/index.php?id=4018 (laatst geraadpleegd op 15 december 2008)



De naam van de collectie waar hedendaagse mode ondervalt, ‘Hedendaagse kunst en vormgeving’, geeft duidelijk de keuze van 

het Groninger Museum aan om geen onderscheid te maken tussen niveau en het daaraan vaak gekoppelde kwaliteitsoordeel: het 

verschil in waardering tussen kunst versus ‘kunst met een grote K’. Objecten worden wel als kunst, toegepaste kunst en vormge-

ving (design) gecategoriseerd, maar de objecten staan qua status en kwaliteit primair op gelijke voet (Jaarverslag 2005, pagina 4). 

Hedendaagse mode is volgens conservator Su-an van de Zijpp toegepaste kunst, waar bij het ontwerp van functionele voorwerpen, 

in dit geval kleding, gelet wordt op de esthetische vormgeving van een product. In deze esthetische vormgeving, die wat betreft 

het Groninger museum niet per definitie mooi hoeft te zijn, probeert de kunstenaar een idee over te brengen of een zintuiglijke 

ervaring aan te sporen. Voor het Groninger Museum is hedendaagse mode interessant, omdat kleding door de bewuste vormge-

ving in staat is een beeldende uiting te bevatten. Om de kwaliteit van het object vast te stellen, wordt het niveau van deze uiting 

beoordeeld. Dat hedendaagse mode doorgaans tot toegepaste kunst wordt gerekend of dat het medium waarin het idee is uit-

gewerkt primair functioneel is, is volgens het museum ondergeschikt en niet bevorderlijk voor of afdoende aan de kwaliteit dat 

het museum aan het object toekent. De uitwerking van het concept, het statement dat een ontwerper met het object wil maken, 

is daarentegen voor opname in de collectie belangrijker dan het niveau of de discipline waarin het concept is uitgewerkt. Deze 

insteek verklaart de onderlinge gelijkwaardigheid van de objecten en het brede scala van disciplines dat binnen de collectie ‘He-

dendaagse kunst en vormgeving’ valt. De naam van de collectie duidt dan ook meer op een periode dan op een discipline, namelijk 

de periode na 1960 waar het museum zich sinds 1974 op richt.

 In lijn met de voorkeur die het museum in het museumbeleid uitspreekt voor objecten die de eigen discipline overstijgen 

of deze bevragen, wordt ook bij hedendaags modedesign gekeken naar de mate waarin een ontwerp verder gaat dan enkel aan 

de eigen discipline te refereren. Ook bij eigentijdse mode is het museum opzoek naar objecten die tegen kunst aanschurken of 

refereren naar andere disciplines. De karakterbeschrijving van de ontwerpen van mode-ontwerpster Marga Wiemans op de web-

site van het museum illustreert dit beleidsaspect in het besluit voor toekenning van het stipendium: “Enkele van de negen outfits 

zijn zo omvangrijk dat ze naar architectuur neigen.”29 Het type mode waar het Groninger Museum op dit moment voorkeur voor 

heeft, hoeft dus niet per definitie draagbaar te zijn. De ontwerpen zijn wel draagbaar aangezien het lichaam bij de vormgeving als 

uitgangspunt is genomen. Echter, deze kenmerkende eigenschap van de discipline bemoeilijkt volgens het museum de disciplinaire 

vrijheid meer dan bij bijvoorbeeld vrije kunst: hoe meer een ontwerper zich vasthoudt aan de draagbaarheid/de functionaliteit 

van een kledingstuk, hoe minder een ontwerper in staat is interdisciplinair te werken (Van der Zijpp, 18 december 2008). Juist 

door het criterium van functionaliteit los te laten, krijgt de ontwerper meer vrijheid in de uitwerking het concept. De mate van 

draagbaarheid is daarom geen criterium voor opname; volgens Van der Zijpp maakt het beperken tot het tonen van kleding uit 

een individuele collectie dat primair draagbaar een tentoonstelling minder interessant. Het concept of statement dat aan het 

ontwerp ten grondslag ligt en de precieze (interdisciplinaire) uitwerking van dit concept is wel doorslaggevend voor de waarde die 

het museum aan een object toekent. Het Groninger Museum is opzoek naar stukken die de combinatie of transformatie van het 

conceptuele naar het draagbare of andersom toont (Van der Zijpp, 18 december 2008). In de stukken die zijn aangekocht van de 

Turks-Cypriotische mode-ontwerper Hussein Chalayan wordt het werken vanuit een thema of concept als diens meest interessante 

kwaliteit aangemerkt en worden de aankopen zo in het licht van het algemene museumbeleid gemotiveerd:

“Kenmerkend voor Chalayan is de thematiek die de basis vormt voor al zijn collecties en de manier waarop hij die 

in luxueus draagbare kleding weet te vertalen. Zijn oeuvre bevindt zich daarmee in het grensgebied van mode en 

kunst.” (Jaarverslag 2005, pagina 4)
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30 Bron: http://www.groningermuseum.nl/index.php?id=1505 (laatst geraadpleegd op 22 december 2008)

MARGA WEIMANS
In het bezit van het Groninger Museum



Zoals gezegd, selecteert het Groninger Museum objecten voor de collectie ‘Hedendaagse kunst en vormgeving’ vanuit een sterke 

samenhang tussen het tentoonstellings- en aankoopbeleid, om zo de cohesie en de identiteit van de collectie te versterken (Van 

Twist en De Jonge, 2003, pagina 14). Hiervoor wordt over het algemeen eerst de kunstenaar geselecteerd en wordt er vervolgens 

gekeken welke stukken van deze ontwerper geschikt en waardevol zijn voor opname in de collectie. Wanneer is bepaald van welke 

ontwerper aangekocht gaat worden, verloopt de selectie van de stukken in overleg met de ontwerpers zelf. Met hen kijkt het 

museum naar het totaalbeeld van de individuele collectie en wordt opzoek gegaan naar de signatuurstukken van de collectie in 

kwestie. Deze sleutelstukken zijn kenmerkend voor de stijl van de ontwerper of opvallen in de collectie. 

 De kenmerkendheid en zeldzaamheid van de voor het museum interessante stukken is in het verleden op verschillende 

manieren gedefinieerd. Om een beeld te krijgen van de praktische beslissingen waaruit de implicatie van het museum- en collec-

tiebeleid blijkt, is bestudering van de motivatie voor aankoop van werk van verschillende mode-ontwerpers dat in de onderzoeks-

periode (2003 – 2007) is tentoongesteld van belang. Hieronder worden voor de ontwerpers Hussein Chalayan en Marga Weimans, 

de beweegredenen voor aandacht en aankoop achtereen-volgens uitgewerkt en aan het algemene museumbeleid gekoppeld.

 Het Groninger Museum was in 2005 het eerste museum dat een overzichtstentoonstelling wijdde aan mode-ontweper 

Hussein Chalayan (Jaarverslag 2005, pagina 2). De tentoonstelling vierde het tienjarige jubileum van de Turks-Cypriotische ontwer-

per (1970) en toonde naast bijzondere outfits ook installaties en foto- en videowerk van de ontwerper.30 Met de aandacht voor het 

werk van een typische mode-ontwerper als Chalayan bewijst het Groninger Museum dat het waarde hecht aan objecten waarbij 

een concept superieur is aan het medium waarin het is uitgewerkt. In tegenstelling tot veel ontwerpers werkt Chalayan namelijk 

niet met het oog op de esthetiek van kleding, maar vanuit een thematiek en gebruikt hij in zijn werk afwisselend de conceptuele 

basis of kledingelementen zelf als uitgangspunt voor zijn collecties (Jaarverslag 2005, pagina 4). Dat het concept voor Chalayan 

van groot belang is voor de basis van zijn werk, bewijst de mate van abstractie van zijn kleding en het feit dat hij zich niet alleen op 

mode toelegt: Chalayan uit zich doorgaans ook in andere disciplines, zoals architectuur en installatiekunst en doet in zijn werk ook 

filosofische, historische en antropologische uitspraken (Jaarverslag 2005, pagina 4). Aangezien het werk door deze vermenging van 

(kunst)disciplines interdisciplinair te noemen is, valt Chalayan binnen het interessegebied van het museum. Ook wanneer Chalayan 

zich meer toelegt op de kleding zelf kunnen de ontwerpen tot de voor het museum waardevolle categorie ‘metadesign’ worden 

gerekend: de kleding zijn raadselachtige objecten met een vervreemdend effect of stukken die de primaire functies van zichzelf 

bevragen (Jaarverslag 2005, pagina 4). De toeschouwer raakt bij het zien van de stukken betrokken bij deze bevraging waardoor 

het Groninger Museum de bezoeker met de expositie aanzet tot het gewenste verder kijken dan het primaire waardeoordeel. 

 Mode-ontwerpster Marga Weimans (1970) werd enkele jaren geleden naar aanleiding van haar eindexamencollectie 

‘The Power of my Dreams’ (2005) voor de stipendiumregeling van het Groninger Museum benaderd. Weimans zocht vanuit haar 

onvrede over de positionering van de zwarte vrouwen in deze collectie naar een herdefinitie van het zwarte vrouwenmodel en 

experimenteerde met non-traditionele vormen. Ook in de tweede collectie ‘Debut’ (2008) waaruit het museum stukken heeft 

verworven, speelt Weimans met silhouetten en figuren in zware overdrijvingen van kledingonderdelen en accessoires. Door dit 

experiment ontstonden er grote onwerkelijke proporties die zo reusachtig zijn dat ze ver van de conventies van (draagbare) kleding 

af lijken te staan (Van der Zijpp, 18 december 2008). In beide collecties leidde de manier waarop Weimans vanuit een duidelijk 

gekozen concept werkt tot het ontdekken van vernieuwende vormen en silhouetten. Ook in de motivatie voor de keuze voor Wei-

mans wordt de werkwijze van het museum bevestigd. De verklaringen spreken allereerst over het belang dat het museum hecht 

aan de manier waarop en de kwaliteit waarmee het concept is uitgewerkt. Het waardeoordeel ‘vernieuwend’ dat over deze uit-

werking gevormd is, wordt opgeworpen na een strenge analyse van het object tegen de achtergrond van de tijd en de maatschap-

pij waarbinnen het bestaat; immers het herdefiniëren van een conventioneel beeld tegen het licht van Weimans’ eigen culturele 

achtergrond levert volgens het museum unieke effecten op (Van der Zijpp, 18 december 2008).
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In het eerste hoofdstuk van deze thesis werd duidelijk dat er veel voorbeelden zijn van musea die zich toeleggen op het presenteren 

en conserveren van hedendaagse mode. In het bijzonder zijn de praktijken van het Centraal Museum, het Zuiderzeemuseum, het 

Groninger Museum en het Gemeentemuseum Den Haag relevant voor de beantwoording van de hoofdvraag van dit onderzoek. 

De geschiedenis en ontwikkeling van de specifieke musea en het beleid dat zij tegenwoordig voeren ten aanzien van hun collecties 

en hedendaagse mode in het bijzonder zijn in het tweede hoofdstuk als resultaat van bronnenonderzoek en interviews uitgewerkt 

in vier op het eerste oog verschillende profielen en werkwijzen. 

 Aangezien de onderlinge verschillen tussen de musea evengoed bij kunnen dragen aan inzicht in het museale 

aanzien van hedendaagse mode in Nederlandse musea, richt dit hoofdstuk zich niet alleen op de overeenkomsten tussen de 

verschillende beleidsvisies, maar draait het in de analyse om het uitlichten van overkoepelende thema’s. De analyse resulteert 

in de beantwoording van deelvraag drie en biedt een conceptueel kader waarbinnen vrij wordt gespeculeerd over de typische 

kenmerken van hedendaagse mode en hoe dit zich verhoudt tot het beleid van de vier musea. Waar mogelijk worden de uitgelichte 

punten van interactie met theorie ondersteund om zo een gefundeerde basis voor de conclusie van deze thesis te leggen.

DE VANZELFSPREKENDHEID VAN HEDENDAAGSE MODE IN HET MUSEUM

D activiteiten van de vier onderzochte musea laten zien dat zij zich richten op het conserveren en tentoonstellen van hedendaags 

modedesign. Uit de motivatie achter deze activiteiten kan worden opgemaakt in hoeverre het toeleggen op de specifieke 

verzamelcategorie een bewuste keuze van het museum is geweest. Met andere woorden: hebben de musea in het verleden 

een weloverwogen keuze gemaakt voor de conservering en presentatie van hedendaags modedesign of is het beleid vanuit zijn 

ontwikkeling naar de verzamelcategorie ‘toegegroeid’ en is het niet mogelijk om te spreken van een keuze? Per museum zal het 

antwoord op deze vraag hieronder worden gegeven.

 Het Groninger Museum verzamelt sinds eind jaren negentig gericht eigentijdse mode-objecten voor de collectie 

‘Hedendaagse kunst en vormgeving’. Objecten uit deze collectie worden door het museum beoordeeld op de kwaliteit van de 

uiting dat in het object omsloten ligt. De focus op deze uitlating bij de beoordeling van een object impliceert een hiërarchie waarbij 

de uiting belangrijker is dan het medium waarin het is uitgewerkt. Deze hiërarchie wordt impliciet duidelijk in de naam van de 

collectie waar hedendaags modedesign onder valt, omdat er geen voorkeur voor een bepaalde discipline geuit wordt. Hieruit 

kan worden afgeleid dat het museum bewust heeft gekozen voor het opnemen van de discipline mode (en eigentijds mode-

ontwerp in het bijzonder). Dit vermoeden wordt expliciet bevestigd in het meest recente collectieplan van het museum wanneer 

de ontwikkeling van de collectie wordt beschreven: “De bestaande collectie zou meer aandacht krijgen, en het aankoopprofiel 

moderne kunst werd aangescherpt, wat onder meer tot uitdrukking kwam in een herwaardering voor De Ploeg en de nadruk op 

hedendaagse vormgeving, mode, fotografie en grensoverschrijdende kunst.” (Van Twist en De Jonge, 2007, pagina 8) De gemaakte 

keuze voor mode is bewust, maar lijkt ongemotiveerd. Uit de gebruikte bronnen wordt niet duidelijk of Haks met het binnenhalen 

van modefotograaf Inez van Lansweerde en ontwerpster Vivienne Westwood een persoonlijke voorkeur voor mode had en dus of 

de ‘plotselinge’ aandacht van het museum hierdoor is aangewakkerd. Door het ontbreken van feitelijk bewijs kan er helaas op dit 

moment slechts gespeculeerd worden over de willekeur betreffende intrede van hedendaags modedesign in het

HOOFDSTUK 3
inhoudelijke analyse
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Groninger Museum. 

 Het lijkt dat deze onduidelijkheid deels ook is aan te treff en in de ontwikkeling van de texti elcollecti e van het Zuider-Het lijkt dat deze onduidelijkheid deels ook is aan te treffen in de ontwikkeling van de textielcollectie van het Zuider-

zeemuseum. Oorspronkelijk verzamelde het museum streekdrachten en voor de regio waardevolle textielobjecten om de cultuur 

van het Zuiderzeegebied te behouden. Sinds het aantreden van directeur Erik Schilp in 2006 is het beleid drastisch veranderd en 

heeft het museum het verzamelgebied verlegd naar eigentijdse kunst- en vormgevingsobjecten waarbij het verband met de oude 

collectie het criterium voor selectie en de basis van het tentoonstellingsbeleid vormt. Alle collecties worden tegenwoordig enkel 

met hedendaagse objecten aangevuld, zoals de outfits uit de ‘Fashion Show’ collectie van Viktor&Rolf waarmee in 1006 de textiel-

collectie volgens het nieuwe aankoopprofiel werd uitgebreid. 

 Uit deze beleidsverandering is een deels bewuste keuze voor het opnemen van objecten als de stukken van Viktor&Rolf 

af te leiden: allereerst is het niet verwonderlijk dat hedendaagse mode wordt verzameld, aangezien het aankopen van dergelijke 

objecten voortkomt uit een voortzetting van de uitbreiding van de textielcollectie. Het besluit dat leidde tot de verschuiving naar 

eigentijds verzamelen waardoor tegenwoordig geen historische gebruiksvoorwerpen, maar kunst- en vormgevingsobjecten uit de 

actualiteit worden verzameld, is daarentegen een intentionele keuze geweest die op het hoogste niveau in het museumbeleid is 

gemaakt. Met de beleidsveranderingen van 2006, het eerste jaar dat Schilp directeur van het museum was, lijkt ook hier de beslis-

sing voor het veranderen van periode en de daardoor ontstane interesse van het museum in hedendaagse mode ingang gezet door 

één persoon. Deze veronderstelling wordt speculatief bevestigd door oud-conservator Hilde Cammel: “Schilp is wel geïnteresseerd 

in hedendaags design in die zin. (…) Ja, misschien is hij daarom wel directeur geworden.” (Cammel, 9 december 2008).

 Bij de twee andere onderzochte musea, het Centraal Museum en het Gemeentemuseum Den Haag, wordt tijdens de 

ontwikkeling van de collectie niet bewust gekozen voor het toeleggen op hedendaags mode-ontwerp. Zowel het beleid van het 

Centraal Museum als dat van het Gemeentemuseum Den Haag is gericht op het zo compleet mogelijk conserveren en presenteren 

van de modegeschiedenis. Voor hen is de opname van hedendaags modedesign daarom een voortzetting van hun beleid en wordt 

eigentijds modedesign verzameld en gepresenteerd, omdat deze stukken het vervolg op het voor de musea waardevolle gebied 

presenteren. Qua bewustheid in de keuze voor hedendaags modedesign is het geoorloofd om te beweren dat de beleidslijnen van 

beide modecollecties hebben geleid tot het opnemen van dergelijke objecten. Ook de specifieke interesse van het Centraal Mu-

seum in mode-objecten die zich op het grensgebied van kunst bevinden, is gevolg van het bewust aanhouden van de beleidslijnen 

waar, sinds het aantreden van oud-conservator José Teunissen in 1998, meer aandacht naar uit is gegaan (Teunissen, 2 december 

2008). 

 Hoewel beide musea in hun collectiebeleid hetzelfde doel voor ogen houden, leidt de manier waarop beide collecties 

worden uitgebreid tot een wezenlijk verschil in het overzicht dat ze bieden. Omdat het Centraal Museum actief opzoek gaat naar 

potentiële stukken en het beleid van het Gemeentemuseum Den Haag voornamelijk uitgaat van het aanbod aan beschikbare 

stukken, beschikt het Centraal Museum over het algemeen over meer recente stukken dan het Gemeentemuseum Den Haag dat 

voornamelijk stukken beheert die enkele jaren terug vervaardigd zijn. 

EEN REVOLUTIE IN TENTOONSTELLEN

Bewuste keuze of logisch vervolg; uit de activiteiten van de vier musea blijkt dat hedendaagse mode een plek in museumcollecties 

verdient. Kijkend naar de inhoudelijke motivatie achter de opname van hedendaags modedesign blijk uit alle formele bronnen en 

de interviews dat de musea ook elk een unieke manier hanteren in de wijze waarop ze met betrekking tot tentoonstellingen met 

mode omgaan en elk mode vanuit een kenmerkend uitgangspunt als collectie-object benaderen. Omdat de verschuiving in de ma-

nier van tentoonstellen het mogelijk maakt uitspraken te doen over de manier waarop de musea tegenwoordig hun modecollecties 

benaderen, zal allereerst de tentoonstellingsgeschiedenis aan bod komen.

26



31 Door het ontbreken van informatie over de geschiedenis van het Gemeentemuseum Den Haag was het voor dit onderzoek 
niet mogelijk de ontstaansfunctie van het museum te achterhalen. Uit de bronnen en het interview is wel gebleken dat men in 
de beginjaren van de kostuumcollectie kostuums van de regionale adel verwierf. Met dit bewijs kan het museum toch bij het 
algemene resultaat worden betrokken.
32 Bron: http://www.zuiderzeemuseum.nl/nl/71/museum/organisatie/ (laatst geraadpleegd 26 januari 2009)



Uit de ontstaansgeschiedenis van de vier musea blijkt dat zowel het Zuiderzeemuseum, het Groninger Museum en het Centraal 

Museum zijn voortgekomen uit de behoefte aan het behouden van het regionale erfgoed.31 Zoals in hoofdstuk 1 werd benadrukt, 

heeft mode de potentie om de tijdsgeest te vangen dat later als document voor onderzoek, educatie of vermaak kan worden op-

geroepen. De klederdracht, die voornamelijk door het Zuiderzeemuseum en het Groninger Museum werd verzameld, en de kos-

tuums van de regionale adel dat de basis vormde voor de huidige collecties van het Centraal Museum en het Gemeentemuseum 

Den Haag, waren zodoende voor deze musea een goede manier om het culturele regionale erfgoed te conserveren en bestuderen. 

 Dat de musea kleding indertijd als historische documenten benaderden, is aan te tonen aan de hand van de destijds 

gangbare manier van publieke presentatie van de objecten. Voor alle onderzochte musea geldt dat de kostuums, klederdrachten 

en overige textielobjecten, eventueel naast objecten uit andere collecties, werden ingezet om de bezoeker van het museum inzicht 

te geven in vervlogen tijden. In het Groninger Museum en Centraal Museum waren zelfs aparte ruimten voor dergelijke presenta-

tie ingedeeld: “(…) in het museum waren zestiende, zeventiende en achttiende-eeuwse Groninger stijlkamers ingericht (…).” (Van 

Twist en De Jonge, 2003, pagina 5). Het Zuiderzeemuseum beschikt al sinds diens oprichting over complete huizen die tezamen 

het buitengedeelte van het museum vormen. Deze panden worden tot op heden gebruikt om het vroegere dagelijks leven van 

de regio zo compleet mogelijk in settings te reconstrueren: “Het park geeft een impressie van het wonen en werken rondom de 

Zuiderzee tussen 1880 en 1930, de periode die voorafging aan de voltooiing van de Afsluitdijk in 1932.”32 Ten slotte was het tevens 

bij het Gemeentemuseum Den Haag gebruikelijk om kostuums uit de collectie, ook tijdens de jaren dat deze onder beheer van het 

Nederlands Costuummuseum stond in combinatie met kunstnijverheid objecten op basis van gelijke stijlkenmerken te tonen (Meij, 

1997, pagina 160). 

 Al deze presentaties, die al dan niet in speciaal daarvoor bestemde ruimte gehouden werden, toonde de objecten uit 

de mode- en textielcollecties met het doel het publiek inzicht te geven in de opeenvolging van verschillende stijlperiodes van de 

modegeschiedenis. Het tentoonstellingsbeleid werd uitgevoerd aan de hand van de destijds gangbare chronologische benadering. 

Deze manier van tentoonstellen wordt niet alleen in de bronnen over de vier musea teruggevonden, ook de literatuur bericht over 

een dergelijk gebruikelijke aanpak: “Until fairly recently, most museum exhibitions of clothing tended to be antiquarian in their ap-

proach and chronological in their organization. Typically, these exhibitions consisted of a display of upper-class women’s fashions, 

organized to show the temporal succession of styles.” (Steele, 2008, pagina 10). 

Toch vertoont het huidige tentoonstellingsbeleid van de onderzochte musea andere methoden dan de oorspronkelijk historische 

aanpak. Net als modehistorica en -conservator Valerie Steele in bovenstaand citaat uit haar artikel ‘Museum Quality: The Rise of 

the Fashion Exhibition’ (2008) opmerkt, blijkt uit bestudering van de literatuur dat enkele decennia geleden verandering kwam in 

de manier waarop mode en kostuums werden gepresenteerd. Ook in de ontwikkeling van de musea wordt deze overgang gemar-

keerd, bijvoorbeeld met het verdwijnen van de stijlkamers van het Groninger Museum die tijdens een verbouwing in 1971-1972 

plaats moesten maken voor de uitbreiding van de tentoonstellingsruimte. (Van Twist en De Jonge, 2003, pagina 7). 

 Een verklaring voor de veranderende aanpak van het tentoonstellen van mode, kostuums en textielobjecten zoekt kos-

tuumhistoricus Valerie Cumming bij de veranderende verwachtingen van het publiek: “(…) it was from the 1970s onwards that all 

museums began to realize that static, unchanging displays could not satisfy the increasingly sophisticated tastes of populations 

who traveled more, had many more choices of how and where to spend there free time and money, and were used to the move-

ment, sound en presentation found in films and on television.” (Cumming, 2004, pagina 71) Dit groeiende visuele niveau van het 

publiek, dat vanaf tweede helft van de twintigste eeuw met de groei van de visuele cultuur en de overheersing van het beeld hierin 

steeds meer toenam, heeft ook volgens Steele invloed gehad op de manier waarop mode in een tentoonstelling werd gecommuni-

ceerd. In het eerder genoemde artikel bevestigt ze Cumming´s verklaring: “Museum visitors are also becoming ever more visually 

sophisticated, and exhibition design is increasingly important.” (Steele, 2008, pagina 14).
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CRISTOBAL BALENCIAGA 
afbeelding uit de catalogus van de 

tentoonstelling ‘the World of Balenciaga’
Metropolitan Museum of Art in New York (1973)



Eén van de meest toonaangevende personen die van de chronologische presentatiemethode van presentatie afstapte, meer vol-

gens de visuele standaarden van de tijd werkte en daarmee een revolutie op het gebied van modetentoonstellingen teweeg 

bracht, was Diana Vreeland. Haar voormalige werk als editor van het Amerikaanse modeblad Vogue heeft duidelijk doorgewerkt 

in de haar vernieuwende werk- en zienswijze dat leidde tot de intrede van glamour en het overwicht van de uiterlijke waarden van 

presentatie in het museum. In tegenstelling tot de ‘stoffige‘ kostuumpresentaties voelde meer bezoekers zich aangetrokken tot 

deze theatrale opzet van modetentoonstellingen: “Vreeland was instrumental in introducing valuable innovations, such as stylized 

mannequins, and she attracted a much wider audience.” (Steele, 2008, pagina 12)

 Hoewel de tentoonstellingen van Vreeland door het publiek geprezen werden, waren recensenten en musea op enkele 

punten minder lovend over haar werkwijze. Tentoonstellingen als ‘The World of Balenciaga’ in het Metropolitan Museum of Art in 

New York (1973) waren volgens critici te commercieel en door de overdreven focus op schoonheid en glamour zelfs op veel punten 

historisch inaccuraat (Steele, 2008, pagina 10). Volgens Steele schoot Vreeland hiermee het doel van modetentoonstellingen te 

kort: de historische en eigentijdse mode-objecten moeten volgens Steele weldegelijk door het museum op een visueel uitdagende 

gepresenteerd worden, maar tentoonstellingen moeten vanuit een gegronde basis worden opgezet, zodat het publiek de mogelijk-

heid krijgt er iets van te leren (Steele, 2008, pagina 14). In ‘Museum Quality: The rise of the Fashion Exhibition’ (2008) benadrukt 

ze deze functie aan de hand van een citaat van Alan Wallach : “(…) exhibitions tell complex stories spatially through a carefully 

orchestrated deployment of objects, images, and texts that gives viewers the opportunity to look, reflect and work out meaning” 

(Wallach, geciteerd in: Steele, 2008, pagina 28). 

 Deze kritische opvatting die onder andere Steele ten aanzien van de glamoureuze aanpak van Vreeland uit, introduceert 

ideeën over de manier waarop musea tegenwoordig te werk gaan bij het opzetten van een modetentoonstelling. Ondanks dat deze 

ideeën van invloed zijn op de werk- en denkwijze van musea, moet voor opheldering over deze verschuiving buiten het instituut 

zelf gezocht worden. De nieuwe manier waarop museum hedendaagse mode tegenwoordig presenteren, is namelijk verweven 

met vernieuwingen binnen het wetenschappelijk denken over mode. In de loop van de tweede helft van de twintigste eeuw ont-

staat er binnen de wetenschap, die zich tot die tijd alleen had toegelegd op het beschrijven van de modegeschiedenis, een nieuwe 

manier van het bestuderen van mode. Deze stroming stapt af van de chronologische stijlontleding en wordt ook wel ‘the new 

fashion history’ genoemd: 

The emerging field of fashion studies, sometimes known as the “new” fashion history, differs significantly from 

traditional dress history, which tended to focus on the stylistic analysis of elite fashions. By contrast, contemporary 

fashion studies asks new questions, approaches a much wider range of topics, and draws on the expertise of scholars 

across the disciplines” (Steele, 2005, pagina XV) 

Het stellen van nieuwe vragen ten aanzien van mode wordt door conservatoren opgepikt waardoor modetentoonstellingen niet 

langer vanuit een stijl-categorisatie, maar vanuit een thematische en wetenschappelijk onderbouwde basis worden opgezet (Stee-

le, 2005, pagina XVII). In haar artikel ´The Fashion Retrospective´ (2008) bespreekt N.J. Stevenson de overzichtstentoonstelling 

‘Mary Quant’s London’ in het Museum of London (1973) en constateert deze nieuwe gedachte: 

“No longer content with mere displays of costume as historical objects, the Quant show succeeded in establishing 

fashion as a facet of contemporary culture. The journey of this genre has woven its way to a place where curators 

feel drawn to explore clothing on deeper theoretical levels.” (Stevenson, 2008, pagina 231)
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33 Deze tentoonstelling liep van 22 maart – 22 november 2009
34 Persbericht, 11 december 2008



Dat deze nieuwe gedachten ten aanzien van het tentoonstellen van eigentijdse modevormgeving terug te vinden zijn in de beleids-

visies en presentaties van de vier onderzochte musea is het beste te illustreren aan de hand van ambities van het nieuwe beleid 

van het Zuiderzeemuseum. Met het doorvoeren van de hervormingen in 2006 heeft het museum een bewuste keuze gemaakt om 

van de cultuur-historische functie af te stappen. In het collectie- en tentoonstellingsbeleid wordt nu naar nieuwe kunst en vorm-

geving gezocht dat overeenkomsten met objecten uit de oude collectie vertoont, waarbij de raakvlakken tussen de twee collectie 

aangegrepen worden om de bezoeker aan te spreken en hen iets over het verleden bij te brengen (Land of water, nr. III, oktober 

2007, pagina 7). Met betrekking tot de textielcollectie bieden de thema’s die door de kleding worden gecommuniceerd en die het 

verband tussen de oude en nieuwe collectie leggen uitgangspunten voor thematische presentatie. In de doelstelling van de nog te 

verwachtte tentoonstelling ‘Gejaagd door de wind’33 wordt de thematische opzet die kenmerkend is voor de nieuwe manier van 

denken over en tentoonstellen van mode impliciet door het museum geformuleerd. Met het werk van verschillende Nederlandse 

ontwerpers presenteert de tentoonstelling:

“de grote ideeënrijkdom van de Nederlandse modewereld en hoe die zich verhoudt tot de Nederlandse kledingtra-

ditie (…) Op twintig plaatsen in het museum en in het museumpark tonen nieuwe en oude ontwerpen typisch Hol-

landse thema’s, zoals Oranjefeesten en het kleurig bloemgebruik in de klederdracht.”34

Het museum waarvan het minst verwacht wordt dat de presentatie van (hedendaagse) mode-objecten volgens de beginselen van 

‘the new fashion history’ gebeurt, is het Gemeentemuseum Den Haag. Aangezien het beleid van het museum nog sterk gericht is 

op het volgen van de (Nederlandse) modegeschiedenis, zou het de verwachting kunnen scheppen dat het in het tentoonstellings-

beleid ook meer vanuit de chronologische presentatie methode zouden werken dan het Zuiderzeemuseum. In de werkelijkheid 

blijkt het echter anders te zijn. Oud-conservator Ietse Meij (1986-2003) gaf in een interview met huidig conservator Madelief Hohé 

aan dat ze in de jaren zeventig en tachtig overging op de nieuwe manier van presentatie en het zeer verfrissend vond om van de 

chronologische opstelling af te stappen (geciteerd in: Hohé, 2003, pagina 65). Dit uitgangspunt wordt tegenwoordig nog steeds 

gehanteerd bij het organiseren van tentoonstellingen, zoals bij de tentoonstelling ‘Haagse hofmode’ uit 2007 waarin historische 

hofmode en historisch mode-ontwerp van Haagse en buitenlandse designers een beeld van het verleden schetsten. Hoewel het 

onderwerp anders doet vermoeden, beperkte de tentoonstelling zich echter niet alleen tot een chronologische weergave van de 

historische kledingstukken, maar toonde het tevens eigentijdse objecten uit de collectie die door uiterlijke en inhoudelijke raak-

vlakken naast de hofmode werden geplaatst. Door deze raakvlakken uit te lichtten, kregen de historische kostuums meer diepgang 

en gaf de tentoonstelling zowel op historisch niveau inzicht krijgt en kreeg de bezoek de mogelijkheid kennis op te doen over de 

historische referenties die in hedendaagse modedesign verwerkt kunnen zitten. 

NAAR EEN NIEUWE ESTHETIEK

In de vorige paragraaf werd de nieuwe manier van tentoonstellen toegeschreven aan de strengere (visuele) eisen vanuit het pu-

bliek aan de presentatievormen. De nieuwe manier waarop musea mode tentoonstellen komen echter niet enkel voort uit deze 

veranderende publieke verwachtingen. Oud-docente en freelancer curator Fiona Anderson, draagt in haar artikel ‘Museums as Fa-

shion Media‘ (2000) een andere verklaring aan voor de nieuwe benaderingen en presentatie: door de kenmerken van hedendaags 

modedesign werden musea gedwongen om na te denken over een nieuwe omgang met deze deelverzameling (Anderson, 2000, 

pagina 385). Hiermee doelt Anderson op het feit dat de nieuwe manier van tentoonstellen van de verzamelcategorie door musea 

resultaat is van een verandering van mode zelf. 
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35 Mode-ontwerpster Rej Kawakubo geciteerd in een lezing over het boek ‘The Japanese Revolution in Paris Fashion’ (2004) 
terug te vinden op: http://www.throughthesurface.com/symposium/kawamura.html (laatst geraadpleegd op: 28 januari 2009)



Voor de modegeschiedenis zijn de laatste honderd jaar het meest bepalend geweest voor het evolueren van mode. Vanaf de 

opkomst van de couturier aan het begin van de twintigste eeuw, maar met name tijdens de afgelopen vier decennia, heeft mode 

talrijke en essentiële ontwikkelingen doorgemaakt die van invloed zijn op ons hedendaagse begrip ten aanzien van de discipline. 

Anderson´s bewering dat musea te maken kregen met een essentiële omslag in het benaderen en tentoonstellen van hun mode- 

en textielcollecties wordt duidelijk wanneer de verschillende functies van mode tijdens de afgelopen eeuw met elkaar worden 

vergeleken. 

 Vanaf de intrede van het belang dat koning Louis XIV aan uiterlijk voorkomen aan het Franse hof hechtte, tot in de jaren 

zestig van de twintigste eeuw werd kleding primair gezien als middel tot versiering van het menselijk lichaam (English, 2007, pagina 

120). Aan de couturier, die vanaf het begin van de twintigste eeuw met zijn een eigen creatieve bezieling als drijfveer achter de 

mode werd gezien, de taak om vanuit zijn visie de mens in wisselende collecties te versieren. Hoewel de haute couture tijdens de 

jaren zestig aan belang verliest, blijven de regels ten aanzien van de prêt-à-porter collecties ongewijzigd: kleding stond in dienst 

van het accentueren en verfraaien van het lichaam en onvolmaaktheden moesten worden weggewerkt onder doordachte en ver-

hullende ontwerpen (English, 2007, pagina 120). In deze periode regeert de esthetiek en wordt mode gebruikt om er beter uit te 

zien. 

 De Parijse modewereld is dan ook geshockeerd wanneer vanaf de jaren zeventig collecties worden gepresenteerd waarbij 

de modellen in wijde, zwarte, onaantrekkelijke creaties de catwalk over gaan: de Franse krant ‘Le Figaro’ bijvoorbeeld vergelijkt de 

modellen met overlevenden van een nucleaire ramp (Samet geciteerd in: Fukai, 2006, pagina 291) Achter deze in eerste instantie 

als afzichtelijk bestempelde stijl blijkt een door drie ontwerpers van Japanse afkomst gedeelde ideologie te schuilen: Issey Miyake, 

Rei Kawakubo en Yohji Yamamoto ontwerpen vanuit een schoonheidsideaal dat afwijkt van de geldende Westerse standaarden en 

de functie die daarmee aan kleding werd toegeschreven. Rei Kawakubo reflecteert hierop in een interview met Dorienne Kondo 

(1992): 

“I don’t understand the term ‘body-conscious’ very well… I enter the process from interest in the shape of the clothing 

and from the feeling of volume you get from the clothing, which is probably a little different from the pleasure Wes-

tern women take in showing the shapes of their bodies. It bothers Japanese women to reveal their bodies. I myself 

understand that feeling very well, so I take that into account, adding more material, or whatever. It feels like one 

would get bored with ‘body-conscious’ clothing.” (Kawakubo geciteerd in: Kawamura, 2004)35

Deze gedeelde conceptie de functie van kleding heeft tot gevolg dat Kawakubo, maar ook Miyake, en Yamamoto het voor de Ja-

panse cultuur meest traditionele kledingstuk als voornaamste inspiratiebron voor hun collecties gebruiken: de kimono. Waar de 

gebruikelijke scherp op het lijf gesneden pasvorm in de Westerse kleding juist opzettelijk onderscheid probeert te accentueren, 

wordt met de losse snit van kimono-achtige ontwerpen van de Japanners tonen van het zichtbare onderscheid tussen sekse, leef-

tijd en lichaamsbouw vermeden. Ook is er geen enkele vorm van decoratie of overmatig kleurgebruik in de ontwerpen aanwezig; 

het Japanse streven naar elegantie door decoratieve elementen weg te laten is een traditioneel Japanse werkwijze die is geïnspi-

reerd op de ideologie van de Zen: waarbij “poverty, simplicity and imperfection.” (English, 2007, pagina 122) worden geprezen. 

Miyake, Kawakubo en Yamamoto concentreerden zich vanuit hun overtuiging meer op het ontwikkelen van nieuwe vormen en 

silhouetten waarbij het creëren van volume tussen het lijf en de kleding resulteerde in contouren die haast aan beeldhouwkunst 

lijkt te refereren (English, 2007, pagina 122).
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36 Bron: http://www.fashionencyclopedia.com/Vi-Z/Yamamoto-Yohji.html (laatst geraadpleegd op: 2 maart 2009)
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Hun begrip van comfort en een afwijkend idee van esthetiek van kleding leidde tot een hervorming van het begrip van schoonheid 

in de Westerse mode. Met hun monochrome kleuren, hun asymmetrische en minimalistische kleding vervormde de Japanners in 

de jaren zeventig en tachtig niet alleen het uiterlijk van de Westerse kleding, maar omdat de ideologie zo ver werd doorgevoerd, 

werd met deze nieuwe schoonheid een heel nieuwe functie van kleding geïntroduceerd: “their clothes were ‘as much a statement 

a philosophy as they were of design’” (McDowell geciteerd in: English, 2007, pagina 120). De ontwerpers stelden in hun ontwer-

pen nieuwe vragen over de kleding waarbij een betekenis direct gekoppeld wordt aan de vorm van het te ontwerpen kledingstuk 

(English, 2007, pagina 121).

 De nieuwe Japanse ideologie bracht een omslag in de westerse opvatting van mode teweeg. Men gaat minder waarde 

hechten aan de eerder overheersende esthetische grondbeginselen. Door de nieuwe Japanse esthetiek komt een idee achter 

het ontwerp aan mode ten grondslag te liggen dat verdergaat dan het verhullen of perfectioneren van het lichaam. Mode wordt 

een expressiemiddel waarmee de intentie van de maker gecommuniceerd kan worden en de betrekking tussen de drager en het 

kledingstuk zich op een hoger niveau kan afspelen: “Yohji Yamamoto has a philosophical approach to fashion that makes him inte-

rested in more than just covering the body: there has to be some interaction between the body, the wearer, and the essential spirit 

of the designer.”36

 Tegenwoordig is het algemeen geaccepteerd dat ontwerpers met mode ook een betekenisvolle uitspraak doen die verder 

gaat dan een individuele interpretatie van de algemeen geldende schoonheid. Mode doet in zijn verschijningsvormen niet meer 

alleen een uitspraak over zichzelf, hoe het zich volgens de esthetische waarden kan transformeren naar nieuwe vormen, maar 

plaatst het zich steeds meer binnen een culturele, politieke en maatschappelijke context (Teunissen, 2 december 2008). De esthe-

tische uitwerking raakt vanaf dit moment steeds meer ondergeschikt aan de culturele, politieke en maatschappelijke betekenissen 

die conceptuele mode communiceert. 

 De kracht van deze nieuwe functie wordt bevestigd door continuïteit met de komst van een latere generatie Japanse 

ontwerpers die volgens dezelfde regels werkt, zoals Junya Wanatabe, Junko Koshino en Junichi Arai. De ideologie die door Miyake, 

Kawakubo en Yamamoto geïntroduceerd is, wordt later ook international aanvaard wanneer Belgische ontwerpers, als Martin Mar-

giela, volgens vergelijkbare waarden gaan werken. Ook de Nederlandse ontwerptraditie ontwikkelde zich meer aan de hand van 

de conceptuele grondslagen van het nieuwe ontwerpen: de conceptuele insteek en de sobere uitwerking van de ontwerpen werd 

onder andere overgenomen door de Nederlandse academies (Van den Berg, 2003, pagina 101) waar ontwerpers, als Alexander van 

Slobbe, afstudeerden. 

De mate waarin de musea het nieuwe karakter van hedendaagse mode erkennen, wordt aan de hand van de afzonderlijke col-

lectiebeleidslijnen van de onderzochte musea duidelijk. Hieronder zullen de verschillende manieren van omgang met de mode-

objecten in het licht van de verschuiving naar conceptuele modevormgeving aan de hand van het beleid van vier de musea uiteen 

worden gezet.

 Het Gemeentemuseum Den Haag sluit door de pijlers uit het collectiebeleid het meest aan bij de traditionele, benadering 

waarbij mode-objecten als historisch object functioneren en zich op sequentiële wijze ten opzichte van elkaar verhouden: het 

museum verzamelt mode om de Nederlandse en internationale kledinggebruiken door de tijd heen te conserveren. De interpre-

tatie van mode als historisch document wordt met deze doelstelling in stand gehouden. Toch wordt er vanuit het museum niet 

alleen waarde gehecht aan een object op basis van zijn historische waarde en is de benadering van het Gemeentemuseum Den 

Haag tegen de achtergrond van de uiteengezette omslag in de mode niet zo gedateerd als het op eerste gezicht lijkt. Bij selectie uit 

het aanbod hecht huidig conservator Madelief Hohé namelijk veel betekenis aan de context van een kledingstuk. De gelegenheid 

waarop het gedragen is, de drager of het verhaal achter het ontwerp zijn waardevolle gegevens voor de collectie, omdat de
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 opname van een object kan leiden tot waardevermeerdering van de totale collectie. Net als in de tentoonstelling ‘Haagse Hofmode’ 

(2007) wordt het leggen van dwarsverbanden tussen de historische en hedendaagse objecten uit de collectie aangemoedigd. Hoe 

meer raakvlakken een object met de collectie heeft, des te eerder komt het in aanmerking voor opname. Het Gemeentemuseum 

Den Haag erkent hiermee dat een kledingstuk uit meerdere informatie-lagen kan bestaan, waardoor mode voor het museum meer 

is dan enkel een historische bron. Het beroep dat het museum doet op deze verschillende lagen van informatie is een bescheiden 

uiting van de opvattingen van ‘new fashion history’ waarin men op verschillende niveaus opzoek is naar betekenissen van mode.

 Ook het Centraal Museum benadert mode in diens verwervingsbeleid in eerst instantie als historisch object door de keuze 

voor het voortzetten van de modegeschiedenis, waarbij de nadruk wordt gelegd op het volgen van eigentijdse en vernieuwende 

ontwikkelingen binnen de discipline. Echter, met de specifieke interesse voor hedendaagse mode-objecten die de grenzen van 

de eigen discipline onderzoeken, aanvaardt ook dit museum de nieuwe benadering van mode. Oud-conservator José Teunissen 

refereert in het interview naar de mogelijkheid van hedendaagse mode om verder te gaan dan kleding: “Aangezien die mode ook 

steeds meer op een randje balanceert met kunst, worden het steeds meer dingen die museaal ook interessant zijn. Het zijn niet al-

leen fantastisch mooi gemaakte stukken maar er zit ook een idee aanvast of een concept of er is een installatie van gemaakt.” (Teu-

nissen, 2 december 2008). Door de veelzijdige interpretatiemogelijkheden reikt hedendaagse mode het museum veel handvatten 

aan om voor zowel collectie-uitbreiding als tentoonstellingen gebruik van te maken en wordt het dankbaar als verzamelcategorie 

aangenomen.

 De interesse van het Zuiderzeemuseum is door de beleidsveranderingen in 2006 duidelijk verschoven van historisch object 

dat een beeld geeft van het vroegere alledaagse leven uit de regio naar eigentijdse mode waarin het thema Nederlandse cultuur 

en tradities is verwerkt. Hierdoor hecht het Zuiderzeemuseum meer waarde aan kenmerken van een hedendaags kledingstuk die 

vanuit het thema naar het verleden refereren dan aan de verwijzingen naar een periode in het verleden die aan een kledingstuk uit 

die tijd afgelezen kunnen worden. Met het uitspreken van deze interesse refereert ook het Zuiderzeemuseum aan het vermogen 

van mode om betekenissen te communiceren die verder gaan dan artistieke bewijzen van de tijd waarin het gemaakt en gebruikt 

is.

 Ten slotte demonstreert de tweedeling in de textielobjecten van het Groninger Museum duidelijk de twee verschillende 

benaderingen die het museum ten opzichte van textiel hanteert: de regionale kostuums die tot de collectie ‘Archeologie, geschie-

denis en regionale kunstnijverheid’ behoren, worden tegenwoordig nog steeds gezien als historische objecten waarin gebruiken en 

opvattingen het verleden in stof zijn vastgelegd. Omdat de interesse van deze thesis bij hedendaags modedesign ligt, is de manier 

waarop textielobjecten in de collectie ‘Hedendaagse kunst en vormgeving‘ als interessante objecten worden gezien voor deze 

analyse meer relevant. Voor eventuele opname worden de objecten uit de collectie die zich op moderne en actuele kunst richt, 

beoordeeld op de kwaliteit van de uiting die het object communiceert, waardoor het medium of de discipline waarin het is uitge-

werkt van ondergeschikt belang is. Dit specifieke uitgangspunt waar vanuit het museum kwaliteit aan objecten toekent, is duidelijk 

vergelijkbaar met de voorkeur die na de omslag in de mode ontstond voor objecten waar een concept aan de vormuitwerking ten 

grondslag ligt. Met de overeenkomst tussen de aard van hedendaagse mode en de conceptuele kunst waar het Groninger Museum 

in is geïnteresseerd, wordt het mogelijk de eerder als willekeurig bestempelde beslissing van het museum om mode als discipline 

binnen de collectie op te nemen te nuanceren: met de nieuwe functie is het mogelijk hedendaagse mode als vorm van conceptuele 

kunst te beschouwen, waardoor de eigentijdse discipline, in het bijzonder specifiek ontwerp dat het concept vooropstelt, ook een 

expressievorm bleek te zijn waarin het Groninger Museum zijn beleidspunten in terug kon vinden.

 De vier musea vertonen een vergelijkbare verschuiving in de manier waarop mode, met eigentijds ontwerp in het bijzon-

der, wordt beschouwd: ten opzichte van mode en kostuums hanteerden het Gemeentemuseum Den Haag, het Centraal Museum, 

het Zuiderzeemuseum en het Groninger Museum aanvankelijk een onderling identieke benaderingswijze waarbij mode en
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kostuums als historisch object fungeert. Met het oog op hedendaagse mode dat door alle vier musea wordt verzameld en tentoon-

gesteld, is gebleken dat elk museum in de loop der jaren vanuit het eigen museum- of collectiebeleid is toegegroeid naar eigen 

opvattingen en prioriteiten. Hoewel er diversiteit bestaat in de manier waarop mode benaderd wordt, gaan al deze verschillende 

perspectieven uit van het dynamische karakter van hedendaagse mode dat sinds de jaren zeventig zowel in de modewereld als 

binnen verschillenden wetenschappelijke disciplines algemeen geldend is: hedendaagse mode is een object dat op zich op verschil-

lende niveaus verhoudt tot de historische, culturele, politieke en maatschappelijke context waarbinnen het beweegt.

KLEDING DIE NIET MEER GEDRAGEN HOEFT TE WORDEN 

Deze verschuiving van een eenduidiger naar een meervoudige omgang in het beleid is echter niet de enige verandering die het 

opkomende belang van het concept met zich meebrengt; de dominantie van het concept over de uitwerking heeft tevens gevolgen 

voor één van de meest fundamentele eigenschappen van mode, namelijk het criterium dat kleding functioneel en dus draagbaar 

moet zijn. Met het groter belang van de intentie, de boodschap en opvattingen die mode-ontwerpers met hun ontwerpen com-

municeren, is het steeds minder belangrijk dat kleding gedragen moeten kunnen worden. Afhankelijk van de mate waarop de vier 

musea zich richten op het conceptuele karakter van mode is het vervallen van deze eis terug te zien in de keuze die ze maken voor 

bepaalde type kledingobjecten. 

 In het geval van het Gemeentemuseum Den Haag richt het beleid zich op mode-objecten die in het verleden door Ne-

derlanders zijn gedragen. Door de drager centraal te stellen doelt het museum letterlijk op het belang van de functionaliteit van 

kleding: een kledingstuk kan pas in de collectie worden opgenomen wanneer men het daadwerkelijk aan heeft gehad. In het ge-

sprek met de modeconservator van het museum benadrukt Hohé de draagbaarheid van een kledingstuk als noodzakelijkheid voor 

opname, namelijk: dat mode draagbaar is, is één van de belangrijkste aspecten van kleding (Hohé, 4 december 2009).

 In de formele documentatie van het Zuiderzeemuseum kunnen geen letterlijke uitspraken worden teruggevonden die 

opheldering geven over mate waarin draagbaarheid van mode een vereiste is voor opname. De nieuwe aandacht voor kunst 

en vormgevingsobjecten (Land of water, nr. II, april 2008, pagina 3) leidt niet direct tot uitsluitsel hierover, aangezien het zowel 

opname van kunst, dat niet per definitie draagbaar hoeft te zijn, als vormgeving (ook wel toegepaste kunst genoemd), dat vanuit 

een functioneel oogpunt is ontworpen, toestaat. Bij bestudering van de aangekochte objecten blijken alle stukken die volgens het 

nieuwe beleid in aanmerking kwamen afkomstig uit draagbare designercollecties (prêt-à-porter). Omdat het moeilijk is om aan de 

hand van deze constatering een definitief antwoord te geven, leidt de eis van het museum dat het thema in de objecten is doorge-

voerd tot de conclusie dat het museum geen voorkeur uitspreekt over de mate van draagbaarheid, zolang er maar facetten van de 

Nederlandse cultuur en tradities zijn doorgevoerd.

 Het Centraal Museum is met de specifieke aandacht voor grensoverschrijdende mode afgestapt van het criterium dat 

mode -objecten draagbaar moeten zijn. Deze eis is veel sterker gekoppeld aan het verzamelen van historische kostuums waar het 

museum zich eerst primair op richtte. Met het specifieke beleid dat vanaf het aantreden van conservator José Teunissen gevolgd 

werd, is de uitwerking en het concept achter het ontwerp het belangrijkste facet waar de kwaliteit van een ontwerp voor de col-

lectie aan wordt afgemeten. De standaard die de modecollectie van het Centraal Museum hanteert, stelt dus niet de functionaliteit 

van het ontwerp voorop, maar beschouwt het als een object met eigen waarden dat opzichzelfstaand kan worden begrepen.

 Tijdens het interview met conservator Su-ann van der Zijpp (18 december 2008) werd het duidelijk dat het Groninger 

Museum het meest is afgestapt van de functionaliteit van de kleding die het verzameld. Het museum is opzoek naar stukken die 

de combinatie of transformatie van het conceptuele naar het draagbare of andersom toont waardoor de objecten dus niet per 

definitie draagbaar hoeven te zijn. Van der Zijpp geeft aan dat mode tot op zekere hoogte altijd draagbaar is, omdat het lichaam 

als uitgangspunt van het ontwerp wordt genomen, maar voor conceptuele kunst betekent deze kenmerkende eigenschap van 
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de discipline vaak een beperking van de conceptuele vrijheid: doordat rekening gehouden moet worden met de vele aspecten die 

een kledingstuk draagbaar moeten maken, is het bij modedesign moeilijker dan bij bijvoorbeeld in het geval van vrije kunst om de 

disciplinaire vrijheid te hebben waar het museum zoveel waarde aan hecht. Als de ontwerper het lichaam het uitgangspunt neemt 

voor de vorm van het ontwerp moet hij volgens Van der Zijpp meer concessies doen (Van der Zijpp, 18 december 2008).

DE MODE-ONTWERPER ALS KUNSTENAAR

Met het veranderende karakter van mode is er waardering gekomen voor de onderliggende gedachten van waaruit een ontwerp 

tot stand komt en die het uitdrukt. Het is dus legitiem geworden om als mode-ontwerper kleding te gebruiken om op intellectueel 

vlak uitspraken te doen. Deze verandering kan gezien worden als een bewijs van toename van de status van de mode-ontwerper. 

Met het afmeten van de kwaliteit van een ontwerp aan de uiting die de ontwerper doet, lijkt diens emancipatie tot volwaardig 

kunstenaar voltooid te zijn. 

 Kleding en accessoires werden tot het einde van de negentiende eeuw enkel in opdracht van de elite door ambachtslie-

den geproduceerd. De opdrachtgever had duidelijke wensen over het uiterlijk van het product waardoor de rol van de vervaardiger 

beperkt bleef tot het uitvoeren van deze eisen. Door het gebrek aan artistieke inbreng van de kleermaker werd het ambachtelijk 

resultaat in die tijd niet aan diens artistieke vaardigheden toegeschreven: “In those pre-democratic times, luxury was characterized 

by (…) the predominance of customer demand and the lowly and anonymous status of the artisan” (Lipovetsky, 2007, pagina 29). 

Hier kwam verandering in wanneer Charles Frederick Worth (1825), kleermaker en textielverkoper in Parijs voor-geproduceerde 

ontwerpen ging produceren waar zijn klanten een keuze uit konden maken. Worth sprak met zijn visie vele dames uit de elitaire 

kringen aan, zoals Eugénie de Montijo, echtgenote van Keizer Napoleon, waardoor zijn bedrijf groeide en aanzien steeg. De ver-

nieuwende aanpak van Worth, die gezien ook wel wordt als de eerste couturier, leidde tot een nieuwe manier van kwaliteitstoe-

kenning aan een ontwerp: het niveau van een object werd niet meer gemeten aan de kwaliteit van de uitwerking, maar gekoppeld 

aan de naam en status van degene die het had ontworpen: “(…) the couturier was liberated from his previous subordination to the 

customer and asserted his new authority by being a leader o fashion.” (Lipovetsky, 2007, pagina 29).

 De groeiende status van de couturier werd vanaf de jaren zeventig door musea erkend wanneer deze begonnen met het 

organiseren van overzichtstentoonstellingen. Presentaties waarin ontwerpen van één ontwerper centraal stonden, profiteerde van 

de interesse die het publiek had voor de glamour die gekoppeld was aan de beroemde ontwerper en zijn of haar cliëntèle (Cum-

ming, 2004, pagina 74). De eerder genoemde curator Diana Vreeland speelde met haar spectaculaire shows op deze publiekelijke 

interesse in, maar baarde opzien wanneer ze in 1983 een stap verder ging en de Franse ontwerper Yves Saint Laurent als onder-

werp voor een tentoonstelling van het New Yorkse ‘Costume Institute’ nam. Omdat Saint Laurent in die tijd nog werkzaam en in 

leven was, werd er al snel verondersteld dat overzichtstentoonstellingen van een levende ontwerper nauw verbonden waren aan 

het financiële gewin van de ontwerper in kwestie (Steele, 2008, pagina 12). Niet alleen de directe inkomsten uit de tentoonstelling, 

maar ook de mogelijkheid om in een museum tijdelijk te worden opgenomen werd door critici als goedkope business-strategie 

geïnterpreteerd, omdat de ontwerper met de tentoonstelling van zijn ontwerpen meegeniet van het maatschappelijke prestige 

die vaak aan objecten binnen de muren van het museum worden toegeschreven: “Sophisticated and powerful fashion houses (…) 

gain considerable credibility as well as a new type of publicity when they are associated with a museum. It adds a dimension of 

academic kudos to already over-inflated egos.” (Cumming, 2004, pagina 75). De manier van een extra dimensie aan mode-ontwerp 

toevoegen door ze in een museale omgeving te plaatsen, was de meest gebruikelijke manier waarop Dadaïstische kunstenaars aan 

het begin van de twintigste eeuw de elitaire positie van de kunst bekritiseerden. Hoewel de mode-ontwerper sinds de opkomst 

van overzichtstentoonstellingen in (kunst)musea op dezelfde manier extra waarde aan zijn objecten lijkt te willen toevoegen, doelt 

Stevenson in haar artikel ‘The Fashion Retrospective’ (2008) op het minder ideële doel dat ontwerpers normaliter voor ogen te
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hebben: het vergroten van het in Bourdieu’s termen aangeduide ‘symbolisch kapitaal’ dat door erkenning vanuit musea wordt 

verkregen, zal uiteindelijk leiden tot stijgende verkoopcijfers (Stevenson, 2008, pagina 20).

 Uit dit wantrouwen dat critici uiten, lijkt een oppervlakkige waardering van mode-objecten en mode-ontwerpers in mu-

sea door te schemeren: door het commerciële karakter van mode is het museum schijnbaar geen plek voor uitingen van de 

discipline en verdient de mode-ontwerper het met zijn bijbedoelingen niet om tot kunstenaar verheven te worden. Hoewel het 

tegenwoordig nog steeds geldt dat in het geval van de overzichtstentoonstelling gewaakt moet worden voor het oppervlakkig 

presenteren van het talent van de ontwerper, kan gesteld worden dat de eerder besproken conceptualisering van mode positieve 

gevolgen heeft gehad voor de status van de mode-ontwerper en mode zelf binnen musea. Namelijk, aangezien de kwaliteit van 

mode-ontwerp wordt tegenwoordig meer toegeschreven aan de mate waarin ontwerpers een object van een culturele, maat-

schappelijke context voorzien, draait het tegenwoordig bij modevormgeving over het algemeen om de artistieke beslissingen die 

een ontwerper op intellectueel vlak doet. Omdat deze manier van kwaliteitstoekenning aan de maker meer gelijkenis vertoont met 

de wijze waarop normaliter status aan een kunstenaar wordt toegekend, is het aannemelijk dat de mode-ontwerper die volgens 

de nieuwe benadering van mode stukken ontwerpt tegenwoordig meer wordt verheven tot kunstenaar die om zijn eigen artistieke 

visie wordt geroemd.

 De omgang van de vier musea met hedendaags modedesign kan helpen bij het toetsen van deze hypothese die de mode-

geschiedenis op schijnt te werpen. Per museum verschilt de visie in het beleid van de onderzochte musea in de mate waarop ze de 

mode-ontwerper als kunstenaar beschouwen en of dat de kwaliteitstoekenning van een potentieel op te nemen object wel of niet 

verbonden is aan de mate waarin dit gebeurt. 

 Aangezien het Gemeentemuseum Den Haag bij de selectie de drager en diens persoonlijke verhaal achter het geschonken 

kledingstuk voorop stelt, stijgt het object voor het museum niet in waarde wanneer de mode-ontwerper tot kunstnaar verheven 

wordt. Uit de verschillende bronnen van het Gemeentemuseum Den Haag blijkt dat het museum nagenoeg geen waarde hecht aan 

de toeschrijving van de bijzonderheid van een object aan de artistieke visie van de maker; enkel bij de eerder aangehaalde collectie 

van John Galliano wordt een stuk gekwalificeerd op basis van zijn visie: “(…) hij loopt ook voor zijn tijdgenoten is hij echt alweer 

vooruit (…)” (Hohé, 4 december 2008).

 Uit de beleidslijnen van het Zuiderzeemuseum wordt niet duidelijk of het museum bij kwaliteitstoekenning van een ob-

ject onderscheid maakt op basis van de aan de maker toegeschreven status. Het museum is opzoek naar objecten die vanuit de 

gedachten van een specifiek thema zijn ontworpen, maar stelt ook niet dat het onmogelijk is dat een specifieke artistieke visie van 

de ontwerper niet worden gewaardeerd. 

 Het Centraal Museum heeft verschillende speerpunten in het museum- en collectiebeleid geformuleerd waar vanuit de 

twee belangrijkste verschillende opvattingen over de status van de ontwerper kunnen worden afgeleid. Allereerst richt het mu-

seum zich op de conservering van belangrijke ontwikkelingen in de modegeschiedenis, zowel op historisch als eigentijds vlak. 

Hierbij worden in het geval van de objecten uit de twintigste eeuw de waarde weldegelijk aan de ontwerper toegeschreven. Het 

collectieplan uit 2002 spreekt ook letterlijk van revolutionaire ontwerpers, zoals Christian Dior, Jean Paul Gaultier en Viktor&Rolf 

(Van de Werdt, 2002, pagina 23-24). In lijn met de emancipatie van de kleermaker tot kunstenaar, zoals hierboven beschreven, 

worden de ontwikkelingen die de verzameling kostuums presenteren niet toegeschreven aan het kunnen van de maker. Echter, in 

het geval van hedendaags modedesign waarbij in het beleid expliciet is gekozen voor grensverleggende mode, wordt de artistieke 

vooruitstrevendheid van de maker als zeer belangrijk waarde-oordeel aangemerkt. Dit belang wordt benadrukt door voormalig 

directeur Sjarel Ex in de motivatie achter de interesse in enkele stukken van Hussein Chalayan: 
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“Al deze elementen maken Chalayan tot één van de interessantste modevernieuwers van dit moment, omdat hij 

op alle vlakken de klassieke grenzen van mode (catwalk, mode, sex-appeal) een wezenlijk andere inhoud tracht te 

geven.” (Ex, 2003)

Ten slotte beoordeelt het Groninger Museum potentiële collectiestukken het meest op de mate waarin de mode-ontwerper in 

kleding tot beeldende uiting omvormt. De erkenning als kunstenaar wordt duidelijk in de omgang van het museum met de mode-

ontwerper wanneer hij in aanmerking komt voor het stipendium. De ontwerper wordt, in ruil voor financiële ondersteuning, 

gevraagd om werk te maken voor het museum. Het doel van het stipendium voor het museum is dat het beschikking krijgt over 

recent werk van de ontwerper. Bij modedesign gaat het museum hier voorbij aan het algemene doel van het medium, namelijk kle-

ding wordt gemaakt om door mensen gedragen te worden; echter het museum wil de ontwerpen in het museum tentoonstellen 

en stelt zoals gezegd geen eisen wat betreft de functionaliteit van het ontwerp. Hierdoor krijgt de ontwerper in kwestie de ruimte 

om vrij te produceren en is de overeenkomst gebaseerd op het wederzijds aanvaarden van de artistieke kwaliteiten van de ontwer-

per. Hoewel het medium waarin de maker zijn concepten uitwerkt kleding is, wordt hij op deze manier niet als mode-ontwerper 

benaderd. De waardering voor het feit dat hij zijn visie ‘toevalligerwijs’ uitwerkt in kleding, maakt dat het Groninger Museum de 

mode-ontwerper, zowel in het geval van het stipendium als bij benadering voor aankoop, als kunstenaar erkent.
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In het vorige hoofdstuk zijn de beleidskeuzes van het Groninger Museum, het Centraal Museum, het Gemeentemuseum Den 

Haag en het Zuiderzeemuseum met elkaar in verband gebracht om zo tot een analyse te komen van de manier waarop musea 

met hedendaags mode-ontwerp omgaan en wat hun (gezamenlijke) opvattingen ten aanzien van de verzamelcategorie zijn. Uit de 

formele documenten en literatuur werd direct duidelijk dat er bij alle vier de musea duidelijk een identieke historische ontwikkeling 

in de omgang met mode en kostuums vast te stellen is. In het verleden presenteerden alle onderzochte musea mode en kostuums 

zodanig dat de stijlgeschiedenis van een bepaalde periode uit het verleden in al zijn facetten getoond werd. Het kostuum fungeerde 

daarmee als historisch document waarmee het museum in staat was cultureel erfgoed voor toekomstige generaties te behouden 

en verdiende een plek in de tentoonstellingsruimten om het publiek van die tijd te demonstreren hoe de stijl van het kleden zich 

door de jaren heen is geëvolueerd.

 In de loop van de tweede helft van de twintigste eeuw leidden verschillende ontwikkelingen in de mode- en de 

academische wereld tot een verschuiving in de museale benadering van mode. Allereerst werd de Westerse modewereld met de 

komst van Japanse ontwerpers in Parijs geconfronteerd met een totaal nieuwe esthetiek: daar waar mode en kleding tot de jaren 

zeventig nog primair tot het benadrukken van de ideale facetten van het lichaam en ter versiering van de drager diende, volgden 

de Japanners hun eigen culturele waarden en ideologie en week de intentie van hun ontwerpen sterk af van de oorspronkelijk 

Westerse, flatterende functie. Sinds deze mentaliteitsverandering is het binnen de modewereld steeds meer gebruikelijk dat een 

concept aan een ontwerp of collectie ten grondslag ligt waardoor het ontwerp een maatschappelijke, politieke of culturele context 

aanspreekt en kledingontwerp verdergaat dan het decoreren, verhullen en perfectioneren van het lichaam. Binnen het museale 

veld heeft de nieuwe functie van kleding tot gevolg dat men de potentie van mode als expressiemiddel waarmee de intentie 

van de maker gecommuniceerd kan worden, begint te erkennen, waardoor de mode-ontwerper meer de status van kunstenaar 

toegeschreven krijgt en functionaliteit niet meer het uitgangspunt van een ontwerp hoeft te zijn.

 Een tweede aanleiding waardoor musea anders naar mode zijn gaan kijken, is de opkomende interesse vanuit verschillende 

wetenschappelijke disciplines. In de laatste paar decennia beginnen academici meer interesse te tonen voor verbanden tussen 

mode-objecten en de maatschappij en worden betekenissen van modedesign binnen verschillende contexten en vanuit 

verschillende wetenschappelijk perspectieven onder de naam ‘the new fashion history’ bestudeerd. De groeiende theoretische 

nieuwsgierigheid die hieraan ten grondslag ligt en de verbanden die in het wetenschappelijk veld gelegd worden, zetten musea aan 

tot een vernieuwing in de manier waarop modetentoonstellingen worden opgezet en vormgegeven: de onderlinge en overstijgende 

verbanden en vragen naar diepere betekenissen van mode worden vanaf dat moment zelf onderwerp van tentoonstellingen. 

Verschillende voorbeelden van (hedendaags) modedesign worden bijeengezet om antwoord te geven op de door het museum 

gestelde vragen.

 Met deze twee ontwikkelingen wordt op twee manieren impliciet antwoord gegeven op de derde deelvraag van dit 

onderzoek (Wat zijn de typerende kenmerken van hedendaags modedesign?): daar waar mode en kostuums uit het verleden over 

het algemeen enkel refereren naar de tijdgeest van de periode waarin het vervaardigd en gedragen is, is het voor de eigentijdse 

mode-ontwerper rechtvaardig om statements te maken die facetten van de brede context van de maatschappij waarin het ontwerp 

beweegt te bespreken. De mode-ontwerper hoeft zich dus niet te beperken tot het maken van een kledingstuk en kan intentioneel 

HOOFDSTUK 4
conclusie
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betekenissen aan zijn werk toevoegen die verdergaan dan de functionaliteit en esthetiek. Hoewel het bewuste voornemen van 

het doen van uitspraken of het leggen van verbanden door de maker echter niet vereist is, kan geconcludeerd worden dat mode 

tegenwoordig veel meer wordt erkend als betekenisdragend medium.

 Tevens houdt deze competentie in het licht van de opkomende belangstelling vanuit verschillende (academische) disci-

plines stand ook wanneer de ontwerper niet (bewust) bezig is geweest zijn ontwerpen van een diepere betekenis te voorzien. De 

acceptatie van eigentijds mode-ontwerp als betekenisdragend object is namelijk ook los van de ontwikkeling of het karakter van 

het object zelf waardevol voor de beantwoording van deze deelvraag. Het tweede typische kenmerk van hedendaagse mode is ver-

bonden aan het eerste, maar beschouwt het object vanuit degene die de betekenissen interpreteert: de potentie van hedendaagse 

modedesign om uit verschillende dimensies te bestaan, maakt dat een mode-object multi-interpretabel is, ook wanneer de mode-

ontwerper zich niet bewust is (geweest) van de door zijn werk gecommuniceerde betekenis. Het is aan de drager, de onderzoeker 

of, in het geval van deze studie, het museum om verschillende betekenissen aan een object toe te kennen en te bepalen vanuit 

welk perspectief het object wordt benadert. Hedendaagse modedesign wordt daardoor gezien als multi-interpretabele object.

De erkenning van mode als betekenisdragend medium en multi-interpretabel object heeft gevolgen gehad voor de status van he-

dendaagse mode binnen musea. Het biedt ingang voor de beantwoording van de hoofdvraag van dit onderzoek, die in het eerste 

hoofdstuk van deze thesis is opgeworpen: hedendaags modedesign is tegenwoordig een waardige verzamelcategorie wat muse-

aal aanzien verdient, omdat dit type object de mogelijkheid heeft zijn esthetische en functionele waarden te overstijgen en zich 

binnen een bredere maatschappelijk, politieke, culturele context kan plaatsen. Dankzij de veelzijdige interpretaties die eigentijds 

modedesign als gevolg hiervan biedt, stijgt het belang van de verzamelcategorie voor musea ten opzichte van het oorspronkelijk 

veelal oppervlakkige bevonden luxegoed, dat enkel toegang tot vervlogen tijden gaf. Hedendaags modedesign kan het museum 

dus meer bieden dan alleen historische referenties en betekenissen. Het ‘stoffige’ imago dat door de kostuums en diens chrono-

logische opstelling aan mode verbonden werd, heeft plaatsgemaakt voor een nieuwe omgang waarin mode-objecten uit de eigen 

tijd gerelateerd kunnen worden aan een breed scala aan thema’s en opvattingen die zich niet beperken tot de tijdsgeest van het 

object en de sfeer die het oproept. 

 

De aanvaarding van de mogelijkheden die hedendaagse modevormgeving biedt, betekent niet dat men niet meer geïnteresseerd is 

in de historische mode en kostuums uit de collectie. Door de nieuwe manier waarop eigentijdse modedesign tegenwoordig wordt 

benaderd, is er juist sprake van een herwaardering van oude objecten uit de modecollecties: door de nieuwe verwachtingen en 

werkwijzen wordt hedendaags modedesign echter vaak ingezet om historische objecten ‘nieuw leven in te blazen’. Het publiek wil 

niet alleen meer zien wat men in de achttiende eeuw droeg, maar welke betekenissen hieraan verbonden zijn. Door ook in dit type 

object naar eigen en onderlinge betekenissen te zoeken en ze te in relatie tot de vele handvatten en verbanden die hedendaagse 

mode biedt, tentoon te stellen, krijgen ook objecten uit oude collecties nieuwe waarde toegeschreven.

In hoofdstuk 2 en 3 is de nieuwe museale waardering van hedendaagse modevormgeving op twee niveaus in het beleid naar voren 

gekomen en uit de motivatie van de musea op te maken. Allereerst wordt de erkenning van hedendaags modedesign als betekenis-

dragend en multi-interpretabel object duidelijk in de manier waarop de verzamelcategorie door de musea tentoongesteld wordt: 

verschillende dwarsverbanden en thema’s vormen houvast om objecten van eigentijdse ontwerpers vanuit verschillende perspec-

tieven te tonen, zoals duidelijk het geval was tijdens de tentoonstelling ‘Haagse Hofmode’ (2007) in het Gemeentemuseum Den
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Haag. Deze tentoonstelling toonde historische hofmode en historisch mode-ontwerp van Haagse ontwerpers naast het werk van 

buitenlandse designers om een beeld van het verleden te tonen en werd er gestreefd naar een synergie tussen de kledingstukken 

om deze inslag te illustreren.

 Daarnaast worden eigentijdse mode-objecten ook bij collectie-uitbreiding op hun betekenisvolle en interpretatieve veel-

zijdigheid beoordeeld. Alle vier de onderzochte musea geven aan objecten die de samenhang van de collectie bevorderen te 

verzamelen. Potentieel op te nemen objecten dienen niet op zichzelf te staan en collectie-eilanden te creëren, maar bevorderen 

verbanden tussen de objecten die al tot de collectie behoren. Uiteraard verschilt het type verband waar het museum in geïnteres-

seerd is per museum; het Groninger Museum streeft naar cohesie door enkel objecten op te nemen van kunstenaars waarvan al 

objecten in de collectie zitten, het Centraal Museum streeft voornamelijk een compleet overzicht van hoogtepunten en vernieu-

wing in de modegeschiedenis na, het Zuiderzeemuseum is enkel geïnteresseerd in mode-objecten die verbanden leggen met de 

oude kostuumcollectie of geïnspireerd zijn op een (oud-)Hollands thema en het Gemeentemuseum Den Haag beperkt zich niet tot 

een bepaalde eis of thema, maar focust zich voornamelijk op het verhaal achter het object of de voormalige drager ervan en richt 

zich op individuele eigenschappen van een object, zoals het geval was bij het plissé-effect van Mariano Fortuny en Issey Miyake.

Op het eerste gezicht lijkt het feit dat de vier musea zoveel uiteenlopen in de manier waar vanuit zij tentoonstellingen opstellen en 

dat zij hedendaagse mode-objecten op verschillende gronden beoordelen een teleurstellende conclusie. Wanneer de activiteiten 

van de vier onderzochte musea serieuzer beoordeeld worden, blijkt het interesseverschil echter de conclusie van deze thesis te 

onderstrepen: het belang van hedendaagse mode voor een museum ligt in het vermogen van de verzamelcategorie om zowel als 

historische bron, als conceptuele spreekbuis en als esthetisch object te fungeren. Afgaande op de eigen interessegebieden bepaalt 

het museum welke dimensie(s) het aangrijpt om beleidsdoelen na te streven en beleidskeuzes te uiten. 

 De oneindige aanknopingpunten die hedendaagse mode het museum hiermee biedt, verklaard de in het eerste hoofdstuk 

vastgestelde, groeiende interesse in hedendaags modedesign vanuit musea: steeds meer musea in Nederland realiseren zich dat 

hedendaags modedesign hen onbeperkt veel relevante facetten kan bieden om hun beleid, zowel bij de collectievorming als in het 

tentoonstellingsbeleid, tot uiting te laten komen. Ondanks dat musea zich nog maar een relatief korte periode toeleggen op het 

tentoonstellen en conserveren van hedendaagse modedesign, is het aannemelijk om te geloven dat het in dit geval niet om een 

trend gaat: omdat mode-ontwerp tegenwoordig diepere, intentionele en zelfoverstijgende betekenissen in zich kan dragen die ver-

der gaan dan het uiting geven aan geldende esthetische waarden en mode meer in staat is op verschillende intellectuele vlakken 

uitspraken te doen zal eigentijds modevormgeving in de toekomst meer als serieus en waardevol museaal object erkend worden, 

wat vervolgens tot meer opname van hedendaags modedesign door musea zal leiden. Toenemende erkenning is in dit geval dus 

afhankelijk van groeiende bekendheid van deze veelzijdige potentie en aanzienlijk betekenis van hedendaagse mode als museaal 

object; met het beschrijven van verschillende musea werk- en zienswijzen en met deze conclusie verwacht ik met deze thesis een 

stap in de goede richting te doen.
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