
	 	 IF	CLOTHES	COULD	TALK		
 
My skin would be revealed 
Not on my body 
But the secrets that I’ve sealed.' 
 
T E K S T :  A M B E R  S E T T A 	

	
16 september 2022 t/m 19 maart 2023 

Informatieblad If Clothes Could Talk 

In Museum het Markiezenhof, het oudste stadspaleis van Nederland, staan geheimen en 
verhalen centraal. Zo ook in onze nieuwe tijdelijke expositie: If Clothes Could Talk (16 
september 2022 – 19 maart 2023). Kleding heeft invloed op wat je uitstraalt, hoe jij je 
gedraagt en voelt. Welk verhaal vertel jij met jouw kleding? Hierbij zijn drie hoofdthema’s die 
in elkaar overvloeien; gevoel, gedrag en uitstraling. Met een kunstfilm geregisseerd door 
Funda Erzade en de prachtige jurken van Rosalie Boonstra wordt vooral ingespeeld op het 
gevoel. De Markies en Markiezin van Bergen op Zoom en de huidige prinsessen van 
Nederland en België laten zien welke boodschap zij vertellen met hun kleding. Met 
persoonlijke videoportretten komt de 'gewone' mens aan het woord over hun eigen outfit en 
wat deze kleding met hen doet. Ten slotte word jij, de bezoeker van de expo, uitgenodigd om 
in de spiegel te kijken en jouw eigen verhaal te delen op onze socials. 
 

Bekijk hier de teaser van de kunstfilm geregisseerd door Funda Erzade: 

https://vimeo.com/715310338  
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Drie	thema’s	
Uitstraling 

We vertellen bewust of onbewust een heleboel met onze kleding. Wie we zijn, hoe 

we ons voelen, en soms ook waar we voor staan. Dit doen we door het gebruik van 

kleur of het dragen van een bepaalde stijl, maar ook door teksten op onze kleding. 

Zo ging de symboliek bij de markiezen vroeger vooral om het uitstralen van rijkdom, 

macht en connecties. De koninklijk huizen van tegenwoordig dragen steeds vaker een 

maatschappelijke boodschap over. Bovendien staan de Royals steeds dichter bij de 

burgers en is ook hun mode steeds toegankelijker.  

Voorbeeldvraag: Wat vertel jij vandaag met jouw outfit? 

Gevoel 

Kleding doet ook veel met ons en hoe we ons voelen. Kleding kan je zelfvertrouwen 

geven, je mooi laten voelen. Het kan je sterker maken en stoer laten voelen. Maar 

soms voelt kleding ook gewoon lekker comfortabel. Kleding heeft dus invloed op je 

emotie maar ook letterlijk wat je voelt met je huid.  

Voorbeeldvraag: Welke outfit geeft jou een goed gevoel? 

Gedrag 

Die ene outfit die jou zo goed staat, die geeft je zelfvertrouwen. Dat gevoel heeft ook 

invloed op je gedrag. Je gaat rechter op staan, schouders naar achteren. Het geeft je 

net die extra kracht voor een spreekbeurt of een optreden. Daartegenover die 

comfortabele outfit die je eigenlijk alleen thuis maar draagt. Daarin kun je heerlijk 

ineen gedoken op de bank hangen voor een luie middag. 

Voorbeeldvraag: Hoe verandert jouw favoriete outfit jouw gedrag? 

 

Voorbeeldopdrachten:  

- Leer in de tentoonstelling over de effecten van kleding. Wat vertelt jouw idool met 
kleding? Maak een collage en ontdek welke verhalen er achter de kleding verstopt 
zitten. Welke verhalen zie jij in de kleren terug?  
 

- Kom in de tentoonstelling inspiratie opdoen en ontwerp jouw eigen outfit! Welk 
verhaal vertel jij en welk gevoel en gedrag wil je ermee bereiken? Welke stoffen en 
kleuren sluiten daarbij aan? Werk met tekst of laat je de kleding juist voor zich 
spreken. Wat zien klasgenoten in jouw outfit? 


