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Mode uit de tijd van betoveroma
Dwingels Eigen heeft eindelijk ruimte voor de groeiende collectie historische
kleding. Volgende week vrijdag kan het grote publiek er een blik op werpen.

Voorzitter Ans Klok van Dwingels Eigen: ,,We zitten inmiddels op zo’n 1500 kledingstukken in totaal.”
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H

oe trouwden Drenten in
vorige eeuwen? Wat trokken ze aan om naar de
kerk te gaan? En werkkleding – hoe zag die er uit, vroeger? Bij
Dwingels Eigen, de historische vereniging van Dwingeloo, weten ze
het. En kunnen ze het laten zien ook:
de vereniging heeft in de loop der jaren een imposante collectie historische kleding opgebouwd. Van rokken en onderrokken tot hoeden en
handschoenen. Van trouwjurken,
slipjassen en pakken tot schoenen,
sieraden en bretels. Oud, ouder,
oudst. Met als klap op de vuurpijl
twee muiltjes uit 1725.
,,We zitten inmiddels op zo’n 1500
kledingstukken in totaal”, schat Ans
Klok, voorzitter van Dwingels Eigen.

Dwingels Eigen
toont imposante
collectie
historische kleding
Het is een verzameling die haar
weerga niet kent in deze provincie.
Een keer per jaar, vaste prik, is er een
kledingshow. Modellen uit het dorp
laten een select publiek dan een wisselend deel van de collectie zien.
Ook op de traditionele ‘oogstdag oude stijl’, elke zomer in Lhee, is historische kleding van Dwingels Eigen te
bewonderen. Maar dat is het dan
ook wel. Voor het grote publiek is de
bijzondere verzameling steeds een
geheim gebleven. Tot nog toe, want
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eind volgende week wil de vereniging dat geheim onthullen.
In dorpshuis Over Entinghe
moest de historische vereniging de
kledingverzameling steeds opslaan
op de zolder. Klok: ,,Daar werd het,
met zo’n grote collectie, steeds krapper. Van ordenen en registreren
kwam op het laatst niets meer. Maar
dit jaar hebben we de beschikking
gekregen over een heel, voormalig
klaslokaal op de eerste verdieping.
Mijn man Koop heeft kasten met
schuifdeuren getimmerd. Er is nu alle ruimte om de kleding overzichtelijk te bewaren.”
Het moment is nu volgens haar
gekomen om eindelijk ook het grote
publiek eens kennis te laten maken
met de collectie. Vrijdag 28 december houdt Dwingels Eigen van 13.00
tot 21.00 uur open huis in Over En-

tinghe. ,,Voor het eerst in de geschiedenis van de vereniging. We combineren het met onze jaarlijkse Kiekiesdag.” Er zijn dan altijd oude foto’s
te
zien,
maar
ook
krantenknipsels. Paspoppen dragen
de mode uit de tijd van overgrootmoeder en betovergrootmoeder.
Geesje van Dalen en Ida Hoek staan
klaar om bezoekers tekst en uitleg te
geven over de kledingstukken.
Ans Klok is erg in haar nopjes met
de kleding die de familie Willinge recentelijk heeft geschonken. Die
krijgt nu ook een plekje in de verzameling. De Willinges zijn de laatste
particuliere eigenaren van Oldengaerde. Het Drentse Landschap is begonnen deze havezate aan de rand
van Dwingeloo te restaureren. In het
woonhuis wordt nu opgeruimd. ,,Er
zit kleding bij... Zó mooi, jeetje!”

