
Themadag in het Noord-Hollands Archief te 
Haarlem 
De themadag 'Van Boezeroen tot  bikini, mode en 
kleding 1750 - 1950' in het Noord-Hollands Archief 
was zeer geslaagd en druk bezocht. De zaal voor de 
shows 1900 - 1950 door Joke van Dijk en door de 
Zaanse Kaper ca. 1780 was to t  de nok toe gevuld, 
zo ook bij de lezingen: ''Afat droegen onze voorou- 
ders' door Leontien van Kuijvenhoven, 'Halszaken 
(reclame stropdassen)' door de heer E.P. . 
Westerdijk,'Streekkleding in Noord-Holland' door 
Jeanne de Weert. Leontien was in begin 20ste eeuw 
burgerdracht, Jeanne in Westfriese dracht en zij had 
een extra Westfriese japon meegenomen (rouw) 
die toen zij Jacoba de Jonge zag binnenkomen 
onmiddellijk voor haar bestemd was want er was 
iemand uitgevallen. Op verzoek van Jeanne heeft 
Jacoba de gehele dag de japon en muts gedragen. 
De dag is druk bezocht door veel leden en uiter- 
aard ook door zeer veel andere bezoekers. Er werd 
veelvuldig over de vereniging gesproken.we hadden 
een mooie grote stand met tafel en de twee ban- 
ners trokken veel aandacht. Op tafel lagen naast een 
paar lustrurnfolders ook het WFM affiche 
Hartelapjes en de WFM flyers aangevuld met enke- 
le Bulletins, jaarboeken Kostuum, Kunstlicht en de 
Boijmans agenda 2007. Van de voorbij komende 
leden vernam ik dat de lezingen en shows boeiend 
en goed in elkaar zaten. Twee bezoekers zijn ter 
plekke lid geworden. Kortom een succesvolle dag 
met een leuke sfeer en beslist de moeite waard om 
volgend jaar weer op in te gaan als we een uitnodi- 
ging krijgen, 

Joke van Dijk (Couturage) verzorgde in de centra- 
le hal een modeshow waarin badkleding, middag- en 
avondkleding werd geshowd. Leerlingen van het 
Coornhertlyceum te Haarlem toonden de kleding 
van 1900 tot 1950 aan een enthousiaste overvolle 
zaal. De show werd afgesloten met een verlovings- 
jurk uit 1949 en een trouwjurk uit 1950 waarvan de 
eigenaresse in de zaal zat. 
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