
M
OO

IE
 P

LO
OI

EN
E
LE

G
A
N
TE

 R
IJ

K
D
O
M

 I
N
 H

E
T 

S
TE

R
K
E
N
H
U
IS

1 MEI - 28 OKT 2018
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HET STERKENHUIS

MUSEUM



Museum Het Sterkenhuis, gevestigd in het oudste 
huis van Bergen, koestert zijn unieke textielcollec-
tie waarin zich juweeltjes van Hollandse streek-
mode uit vervlogen tijden bevinden. Hieronder 
prachtig gesteven kappen, damasten rokken en 
versierde jakken, allemaal kunstig voorzien van 
plooien. Plooien zijn er in talloze vormen, gedra-
peerd of vastgenaaid, functioneel of louter ter 
versiering, als teken van status of voorgeschreven, 
maar: altijd elegant. 
Het Sterkenhuis wijdt er een tentoonstelling aan, 
samengesteld uit de oorspronkelijke collectie 
van zijn oprichtster, Marie van Reenen-Völter, 

latere aanwinsten van Het Sterkenhuis en het 
hedendaagse werk van textielkunstenares Gerda 
Schimmel.

Geplooid en gesteven
In de stijlkamer van het museum is te zien 
hoe de plooien van de kappen, gedragen bij de 
streekdracht, werden gemaakt. Op het platteland 
volgde men weliswaar de mode, maar vertaalde 
die naar eigen smaak. Vrouwen gingen tot ca. 
1900 nooit blootshoofds de deur uit. Zo droegen 
rijke dames op zon- en feestdagen oorijzers en 

kappen, versierd met veel kant. Door de 
week of wanneer ze minder gefortuneerd 
waren droegen vrouwen en meisjes de 
eenvoudigere ‘hul’ met een gesteven kantje 
langs het gezicht, fijntjes geplooid met 
behulp van een speciaal hulleplooima-
chientje.

Gerda Schimmel
Textielkunstenares Gerda Schimmel laat 
zich in Het Sterkenhuis inspireren door 
de rijke geschiedenis van de streek-
dracht. Van lange stroken textiel maakt 

zij prachtige vormen door te vouwen en 
in wisselende ritmes te rijgen en aan te 
snoeren.

Vanaf de oudheid
De oude Egyptenaren maakten al gebruik 
van een speciale techniek voor het weven 
van geplooide stoffen en deze werd tot 
en met de 6e eeuw verder ontwikkeld. 
Textielkunstenares Ann Richards, (GB, 
1947) gespecialiseerd in deze techniek, 
weefde speciaal voor de tentoonstelling 

een aantal bijzondere stoffen. De ge-
schiedenis van diverse plooitechnieken 
wordt in beeld gebracht aan de hand 
van archeologisch textiel.

Plooien in de mode
Mooie Plooien laat zien hoe ge-
plooide kleding het silhouet van de 
vrouw door de eeuwen heen vormt 
én verandert. De 18e-eeuwse zwa-
re damasten rokken met hun diepe 
plooien maken de heupen breed en 

het middel smal. Rond 1830 komt het 
accent op bovenlichaam en schouders 
te liggen en dragen gegoede dames 
grote, poffend geplooide mouwen met 
strakke manchetten. De introductie in 
de 19e eeuw van de naaimachine en 
allerlei industriële technieken zorgen 
ervoor dat het modebeeld steeds 
sneller wisselt. De plooi verdwijnt 
nooit helemaal uit het modebeeld, 
ook niet met het functioneler worden 

van kleding in de 20e eeuw. Gelukkig 
maar, want plooien blijven een plezier 
om naar te kijken.

Tentoonstelling Mooie Plooien
1 mei t/m 28 oktober 2018

MOOIE PLOOIEN  ELEGANTE RIJKDOM IN HET STERKENHUIS

Westfriese kap (1890) | Bruikleenboek van Marie van Reenen-Völter (1906) | Gerda Schimmel, Videtur nr.1, 2018 | Streekdracht (ca.1790) | Pli-Watteau jak (1770)
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ATTRAKTIVE FALTEN
ELEGANTER REICHTUM IM MUSEUM HET STERKENHUIS

Museum Het Sterkenhuis, das im 
ältesten Haus von Bergen un-
tergebracht ist, hegt und pflegt 
seine einzigartige Textilkollektion, 
die wahre Schätze der regionalen 
holländischen Mode aus vergan-
genen Zeiten beinhaltet. Darunter 
wunderschöne gestärkte Kappen, 
Damaströcke und verzierte Jacken, 
alle kunstvoll mit Falten versehen. 
Es gibt diese Falten in zahllosen 
unterschiedlichen Formen, drapiert 

oder angenäht, funktional oder 
ausschließlich zur Verzierung, als 
Zeichen von Status oder obliga-
torisch, aber immer elegant. Het 
Sterkenhuis widmet diesem Thema 
eine Ausstellung, die aus der 
ursprünglichen Kollektion seiner 
Gründerin Marie van Reenen-Völter, 
aus späteren Erwerbungen des 
Sterkenhuis sowie aus aktuellen 
Arbeiten der Textilkünstlerin Gerda 
Schimmel zusammengestellt ist.

MUSEUM HET STERKENHUIS
OUDE PRINSWEG 21
1861 CS BERGEN NH
WWW.MUSEUMHETSTERKENHUIS.NL

Open:
1 mei t/m 28 okt 2018
dinsdag t/m zondag 13.00 – 17.00 uur
(tijdens Kunst10daagse dagelijks 
11.00 - 17.00 uur)
Rondleidingen op afspraak:
T 072 5897028 
info@museumhetsterkenhuis.nl

Geöffnet: 
1 Mai – 28 Okt 2018
Dienstag – Sonntag 13.00 – 17.00 Uhr
Führungen nach Vereinbarung:
T 072 5897028 
info@museumhetsterkenhuis.nl
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