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Historisch gegroeid

reportage

Ter gelegenheid van het 100-jarig 
bestaan van de Modevakschool- 
vereniging Danckaerts werd een 
uniek boek gepubliceerd. Het boek 
is verkrijgbaar via het secretariaat

modevakschoolvereniging Danckaerts u.a.
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Danckaerts is de oudste nog 
functionerende modevakschool-
vereniging in Nederland en 
heeft een grote reputatie op 
het gebied van onderwijs in de 
technische kant van mode: het 
tekenen van patronen op maat, 
het verwerken van patronen tot 
modellen, het creëren van eigen 
ontwerpen en het opleiden tot 
costumière, coupeuse en lerares. 
De basis voor het onderwijs 
vormt ook nu nog het grondpa-
tronensysteem dat de heer en 
mevrouw Danckaerts rond 1895 
ontwikkelden. Het basisprincipe 
is door de jaren heen hetzelfde 
gebleven. De patronen zijn door 
de Danckaertsleden steeds 
aangepast aan het veranderende 
silhouet van de vrouwenmode 
en de ontwikkeling van nieuwe 
materialen en stoffen.
Dit jubileumboek, ter gelegen-
heid van het 100-jarig bestaan, 
geeft een bijzonder beeld van de 
vereniging en de sociaal-culturele 
omstandigheden waarin zij die 
100 jaar heeft gefunctioneerd.
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Tijdens mijn wekelijkse zoekacties op internet kwam ik per 
toeval weer eens op de website van Danckaerts terecht. 
Geheel verrast door het vernieuwde design, bleef ik langer 
op de website dan ik van plan was. Vlot en hedendaags, 
helder en overzichtelijk. Misschien had ik me laten misleiden door de gedachte  
dat een honderdjarige vereniging er eerder stoffig uit zou zien. “Nee, de leeftijd  

van de vereniging heeft absoluut niets te betekenen,” verzekert Else van Bakel mij. “Het zou niet  
goed zijn, als wij stil zouden blijven staan,” vertelt de voorzitter van de vereniging. “Ons motto luidt:  
we moeten met de tijd meegaan. Daarom zijn wij zeer actief en proberen iedere keer weer nieuwe  
dingen te ontwikkelen om op deze manier het modevak te ondersteunen. Wij hechten er grote waarde 
aan dat het vak toekomstperspectieven heeft.” Maar dat kost toch ontzettend veel tijd. Wie moet dat  
allemaal doen? “Ja, tijd kost het wel, maar het bestuur, dat uit vijf personen bestaat, wordt prima  
door de achterban gesteund. Bovendien vinden wij het belangrijk dat de leraressen en hun leerlingen 
regelmatig nieuwe uitdagingen krijgen. Niet voor niets organiseren wij een keer per jaar een technische 
dag rondom een thema. De laatste technische dag vond in oktober plaats met als centraal thema  
‘een herenborstzakje maken’. Daarnaast publiceren wij in ons vakblad Coupe & Mode patronen die 
geïnspireerd zijn door de internationale mode. Het jaarlijkse uitstapje naar een expositie is ondertussen 
een goede traditie geworden. Door dergelijke activiteiten wordt de onderlinge band groter.” 

In 1890 werd de modevakschool door mevrouw Danckaerts opgericht. Haar man, ingenieur van be-
roep, ontwikkelde een systeem voor het opzetten van patronen. In 1909 werd de vereniging opgericht. 
Het patronentekensysteem werd in de decennia daarna elke keer weer aan de mode aangepast en uit-
gebreid. De huidige Danckaerts Modevakscholen die verspreid over heel Nederland gevestigd zijn, wer-
ken ook nu nog steeds met hetzelfde systeem. De modevakscholen bieden opleidingen voor costumière, 
coupeuse en lerares. Uniek bij de Danckaerts Modevakscholen: zij zijn gespecialiseerd in lingerie. 

“Voor 2012 hebben we een bijzondere activiteit gepland,” vertelt Else van Bakel. “Wij organiseren  
een modewedstrijd. Er zijn drie categorieën: haute couture, korsetten en kunst om het lijf. Bij de laatste 
categorie luidt het motto: wees creatief met alternatief materiaal. Iedereen van een modevakschool, 
leerling en lerares, kan meedoen. De deelname is niet leeftijdgebonden. Uiterlijke inschrijfdatum is 
eind juli. Daarna vindt de selectie plaats. In oktober zal dan uiteindelijk de modeshow met de modellen 
georganiseerd worden.” Verdere informatie zal via de website verspreidt worden.

Danckaerts 
Modevakscholen 
adres secretariaat 
Pieter Claesstraat 7 
NL-1135 HJ Edam 
www.danckaerts.nl



Coupe & Mode 
www.danckaerts.nl

Zelf een snit van een Armani-jurk maken? Of een overhemdjurk  
naar Viktor en Rolf creëren? In elke uitgave van Coupe & Mode  
worden enkele patronen die geïnspireerd zijn door de internationale 
mode, gepresenteerd. De patronen worden met overzichtelijke  
tekeningen toegelicht. Daarnaast worden in het vakblad van  
Danckaerts Mode-vakscholen de nieuwe mode vanuit een deskundige 
hoek bekeken en de techniek achter het ontwerp kritisch onder de  
loep genomen. De lezer wordt op de hoogte gehouden van de mode- 
trends en materialen, interessante boeken, actuele exposities en 
nieuws van de vereniging. Tevens wordt in bijna elke uitgave een 
bekende modedesigner zoals Missoni, John Galliano of Donna Karan 
in het daglicht gezet. Het vakblad Coupe & Mode van Danckaerts 
Modevakscholen verschijnt vijf keer per jaar. Het tijdschrift kan via  
www.danckaerts.nl besteld worden.

Cover van Coupe & Mode, het vakblad van  
Danckaerts Modevakschoolvereniging

Opleidingen lingerie 

Op de Danckaerts Modevakscholen kunt u twee opleidingen lingerie volgen: 
coupeuse lingerie en lerares lingerie. Tijdens de opleiding voor coupeuse leert  
u onder andere het patroontekenen voor rekbare materialen en het verwerken 
daarvan. Tevens leert u ook de basisvormen voor dameslingerie. Speciale 
naaitechnieken vormen een apart onderdeel, net als het verwerken van niet- 
rekbare stoffen. Daarnaast leert u een badpak of body zonder cup resp. een 
badjas of pyjama te tekenen. 
De opleiding tot lerares lingerie is een voortzetting van de coupeuse-opleiding. 
Tijdens de opleiding voor lerares wordt de lesstof uitgediept en uitgebreid met  
het tekenen en het maken van een beha. 
De beide opleidingen duren elk 1 jaar. 
Meer informatie over het volgen van de opleidingen: www.danckaerts.nl

Lingerie

Maatwerk Lingerie & Badkleding
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een uitgave van Bella Hendriks Modevakschool/OnderGoed® Utrecht
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Voor het maken van Lingerie & Badkleding is een goed 
patroon onontbeerlijk. Het tekenen van patronen op de juis-
te maat is dan ook essentieel voor een goede start.
In dit boek wordt een nieuwe methode beschreven voor het 
tekenen van Basispatronen voor Lingerie & Badkleding. 
Daarbij wordt niet uitgegaan van een standaardpatroon, 
maar wordt een patroon getekend op de maten van het 
lichaam. Niet iedereen is immers gezegend met een ‘stan-
daardfiguur’. Hoe nauwkeuriger de maat wordt genomen hoe 
beter het eindresultaat eruit zal komen te zien.
Verder worden in dit boek de benodigde Materialen bespro-
ken en worden er tips en instructies gegeven voor het Op Stof 
Leggen, Knippen en Naaien van de werkstukken.
Het boek is zo opgezet dat er onder begeleiding van een lera-
res mee kan worden gewerkt. We hebben echter geprobeerd 
de inhoud zo helder en zo compleet mogelijk te maken, 
waardoor men het boek ook heel goed zelfstandig door kan 
werken. Naaiervaring op minimaal het coupeuse niveau is 
daarbij wel noodzakelijk.
Wij wensen u alvast veel naaiplezier!

3e druk

Leerboek lingerie 
Bella Hendriks heeft zich gespecialiseerd in het thema 
lingerie. In de afgelopen jaren heeft zij een eenvoudig toe 
te passen patroontekensysteem voor lingerie ontwikkeld  
en dit het boek Maatwerk Lingerie & Badkleding (3e druk) 
gebubliceerd. Voor het tekenen van een goed behapatroon 
worden behabeugels als basis genomen. Bij aankoop van  
het boek ontvangt u een setje behabeugels cadeau.  
 
Maatwerk Lingerie & Badkleding, Bella Hendriks 
Ondergoed®, ISBN 978-90-807153-1-8
EUR 64,95 (incl. verzendkosten) 
www.bellahendriks.nl

In dit nummer:

Patroon: A-symmetrische 
overjurk

Proportie: Extra zwaar zitvlak

Patroon: Raglanjurk naar 
Ferré

Patroon: Colbertje naar 
Moschino

Tweed

Nieuwe boeken

Patroon: Tulprok naar
Moschino

Patroon: Jas naar Brioni

Ondernemen: Een eigen merk
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In dit nummer:

Patronen: Colbert en jurkje naar 
Emporio Armani  

Proportie: Halslijnen

Patroon: Stoere Capejas

Herfst/ winter trends 2011/2012

Zo doe ik het!: Welke naaimachine 
gebruik ik?

Ecostoffen

Patroon: Overgooier met diepe V-hals
naar Alexander Wang 

Mode iconen: Donna Karan 

Patroon: Asymmetrische jurk naar 
AF Vandevorst 
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