


Elke dracht bestaat uit een opbouw van ver-
schillende kledingstukken, zowel meerdere 
lagen over elkaar van een bepaald kleding-
stuk als losse onderdelen die samen een 
kledingstuk vormen.

Deze onderdelen, zoals een los lijfje of losse 
mouwen worden meestal met linten of spel-
den aan elkaar bevestigd.

Het aan- en omkleden, vaak meerdere keren 
per dag, bestaat daardoor uit veel handelin-
gen en vergt veel tijd. 





Haalshemke

Lösse Bokse

Klapbokse

Stroatrok

Rouw-liefke

Kroplap

Jak

Tuk

Droefiesmuts

Klotjesmuts





De kippen worden gevoerd; Het voer heeft de boerin in het 
omhooggehouden schort meegenomen. 
Erve Oude Rikkerink Denekamp





Katholiek borststuk Twente 1e helft 19e eeuw

Elk deel van de dracht heeft een functie, 
een symbolische of een juist een praktische 
functie.

rijk of arm
katholiek of protestants
in of uit de rouw
getrouwd of niet getrouwd
boer of visser
aan het werk of naar de kerk 

Je kunt veel aflezen aan de dracht. 

Op vaste tijden in je leven zoals bij belijde-
nis of communie, huwelijk of rouw kreeg of 
maakte je nieuwe kledingstukken. 

Vaak werden kledingstukken gemerkt met de 
initialen van de drager. 



geborduurd nachthemd 1806 



Bindmouwen ca. 1950 Albergen 



Ons kleedgedrag is heel anders. Collecties in 
winkels volgen elkaar snel op, steeds sneller 
en vaker waardoor onze garderobe steeds 
sneller wisselt en de hoeveelheid afgedankte 
kleding steeds groter wordt

Vroeger kreeg je voor je belijdenis je eerste 
muts en die droeg je je hele leven bij feeste-
lijke gelegenheden. 
Nu draag je sommige kledingstukken een 
seizoen.

Een outfit bestaat momenteel meestal uit 
een drietal stukken die je binnen een minuut 
hebt aangetrokken. Functionaliteit en com-
fort staan vaak voorop, daarnaast bepaalt 
de heersende mode grotendeels hoe kleding 
eruitziet.





Groep jonge vrouwen ca. 1900 Almelo





In ons onderzoek gaan we verder op zoek 
naar de spanning tussen Streekdracht en 
ons hedendaagse kleedgedrag. 

Jasmijn:

´Ik zou graag een garderobe ontwikkelen die 
bestaat uit een aantal basiselementen/ losse 
onderdelen die je onderling eindeloos kan 
combineren.  
Ik ben op zoek naar ‘the best of both worlds’, 
als een soort ultieme manier van kleden. 
Ultiem omdat de keuzevrijheid groots is, je 
garderobe minder groot is dus minder ruimte 
in beslag neemt en dingen langer/levenslang 
in je garderobe kunnen blijven.
Er ontstaat een nieuwe modevorm die zich 
meer richt op hoe je dingen combineert dan 
een die nieuwe dingen ‘voorschrijft’.

Lydia:

‘In mijn onderzoek wil ik objecten uit de kle-
derdracht isoleren om ze te plaatsen in een 
hedendaagse setting’.

´Mutsen, sieraden en patronen boeien mij. 
In mijn onderzoek wil ik op zoek naar heden-
daagse toepassingen van streekdrachtmo-
tieven’.

‘Ik hou van boeken en de manier waarop ze je 
binnenzuigen. Graag zou ik een boek maken 
waarin onze uiteindelijke resultaten in hun 
context geplaatst zullen worden.‘

Vanuit onze verschillende invalshoeken wil-
len we samen werken aan een samenhan-
gende collectie.



Kostuums uit Markelo zonnend op knaapjes aan de 
vensterluiken 
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