
 

PERSBERICHT 
 

Tentoonstelling ‘#Modegek’ vanaf 12 januari 2019 
 

Museum van de Vrouw belicht 150 jaar modegeschiedenis  
 

ECHT-SUSTEREN – Tot 1 december 2019 is in het vernieuwde Museum van de Vrouw in Echt de 

tentoonstelling ‘#Modegek’ te zien. De tentoonstelling belicht in vogelvlucht 150 jaar westerse 

modegeschiedenis en geeft een overzicht van de trends in de mode van 1850 tot nu. Er wordt geen 

extravagante haute couture getoond, wel kleding en accessoires uit de eigen collectie, veelal 

gedragen door vrouwen uit onze regio. 

 

Als je vanuit je comfortabele stoel online een nieuwe outfit shopt, realiseer je je niet wat er in 

anderhalve eeuw veranderd is in de wereld van de mode. Tot ver in de 19e eeuw bestond mode 

alleen voor de aristocratie. Exclusieve kleding, in opdracht en op maat gemaakt. Vergelijk dat met nu: 

voor elk wat wils, vandaag besteld, morgen geleverd.  

 

Ingesnoerd of ongebonden? 

Met de tentoonstelling wil het Museum van de Vrouw jong én oud in twaalf stijlperiodes inzicht geven in 

de heersende modetrends. Verandering is het kenmerk van mode. Vergankelijk en variabel maar altijd 

een manier om je uit te drukken. Het overzicht laat een sterke verandering van het vrouwbeeld zien in 

de laatste anderhalve eeuw. De onzelfstandige en afhankelijke burgervrouw uit 1850 bestaat niet meer. 

Haar positie staat in fel contrast met de plaats van de vrouw in 2019. De vrouw van nu laat zich niet in 

een rijgkorset persen. Ze is zelfstandig en onafhankelijk en maakt haar eigen keuzes. Iets waar de mode 

industrie met sales en hashtags gretig op in speelt. Zijn we tegenwoordig werkelijk ongebonden of is dat 

een illusie? Oordeel zelf!  

 

De tentoonstelling is vanaf 12 januari t/m 1 december 2019 te zien. Gedurende die periode zijn er 

verschillende activiteiten, zoals lezingen, presentaties en workshops. Volg voor de juiste data de 

evenementenagenda op de website museumvandevrouw.nl en de lokale media. 
 

Over het Museum van de Vrouw 

‘#Modegek’ is de eerste tentoonstelling voor het Museum van de Vrouw in het geheel vernieuwde 

cultureel centrum de Plats in Echt. Het nieuw ingerichte Museum van de Vrouw kenmerkt zich door een 

sfeervolle heldere uitstraling met een bijzondere thematiek en dynamiek. Deze wordt al ervaren bij 

binnenkomst in het Wonderkabinet. Onze rijke collectie wordt in de nieuwe setting uitnodigend 

gepresenteerd en iedere bezoeker, jong en oud, voelt zich als vanzelfsprekend op zijn gemak. Het 

museum ontleent zijn identiteit voor een belangrijk deel aan de bewuste keuze om het vrouwenleven in 

ál haar facetten te presenteren. Het museum vertelt de verhalen die het vrouwenleven kenmerken en 

ons allen op bijzondere wijze verbinden. Hedendaagse thema’s, verbonden met oude tradities, (lokale) 

cultuur en maatschappelijke kwesties.  
 

 

 

 

Noot voor de redactie | niet ter publicatie  

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling PR Museum van de Vrouw 

(pr@museumvandevrouw.nl of +31 475 - 20 10 02).  

Echt-susteren, 8 januari 2019 



 
Perspakket  

Bijgaand in de reeds ontvangen e-mail vindt u een perspakket. Deze bevat naast een word-document 

versie van dit persbericht ook meerdere beelden en een poster van de tentoonstelling #Modegek.  

 

Beeldmateriaal  

Beeldmateriaal in het perspakket is in opdracht van het Museum van de Vrouw ontwikkeld en kunnen 

vrij voor publicatie worden gebruikt in verband met het Museum van de Vrouw of de tentoonstelling 

#Modegek. Heeft u vragen betreft publicatie gaarne deze aan de afdeling PR te adresseren. 
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