
Hans Aartsen, jurylid modeshow 

Op 2 November 2019 organiseert Danckaerts een 
modeshow. De ingeleverde stukken zullen worden 
beoordeeld en er zullen mooie prijzen worden uitgereikt. 
Tijdens de jurering zal er worden beoordeeld op ontwerp, 
naaitechnische elementen en styling. 
We stellen aan u voor: de heer Hans Aartsen.
Hans, die graag Hans genoemd wil worden in plaats van 
meneer Aartsen, is Meester kleermaker in zowel het 
dames- als het herenvak. Hij heeft zijn opleiding genoten 
aan de Technische school voor Mode en Kleding in Den 
Haag, waarna hij zich heeft gespecialiseerd in het herenvak. 
Door deze keuze trad hij in de voetsporen van zijn opa 
en zijn oom en werd de derde generatie kleermaker in 
het familiebedrijf. Hij nam de kleermakerij voor dames- en 
herenmaatkleding over van zijn oom en vestigde zich in het 
pand dat door zijn grootvader was gebouwd. Momenteel 
is Hans nog steeds werkzaam in het pand dat al meer dan 
100 jaar in de familie is en altijd dienst heeft gedaan als 
kleermakerij. Vanuit het atelier werkt Hans in het hoogste 
segment en op het hoogste niveau voor wat de heren 
maatkleding betreft en wordt geroemd vanwege zijn kennis 
en kunde. Door de jaren heen heeft hij verschillende 
nationale en internationale prijzen gewonnen. In april 2000 
is Hans geridderd in de orde van Oranje-Nassau, mede 
vanwege zijn uitzonderlijke prestaties en verdiensten in en 
voor het kleermakersambacht.

Hans zal tijdens de Modeshow de naaitechnische 
beoordeling voor zijn rekening nemen. Gelet zal worden 
op de algehele indruk, pasvorm en gebruikte technieken. 
Heel belangrijk is het dat iedereen op zijn eigen niveau 
beoordeeld wordt.
De lijfspreuk van Hans luidt als volgt :
“Kleermaken is niet alleen een ambacht, maar ook kunst!” 
Oók namens Hans Aartsen mag ik jullie allemaal uitnodigen 
om deel te nemen aan de Danckaerts Modeshow op 
2 November 2019
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De Franse ontwerper Christian Dior was dol op Groot-
Brittannië. 
Hij hield van de architectuur, de rozen en het fatsoen van 
de Britten. En daar in Engeland waren ze ook dol op hem. 
De aristocraten, de debutantes en hun moeders, zelfs het 
Britse koninklijk huis vertoonde zich graag in zijn keurige, 
kuise en supervrouwelijke ontwerpen.
In 1950 gaf Dior een modeshow in Londen en twee jaar 
later opende hij daar met veel succes een filiaal van zijn 
modehuis. Zo komt het dat er in depots van musea en in 
adellijke huizen nog heel wat Dior-creaties zijn opgeslagen, 
ooit gedragen door rijken en royals.
En dat betekent weer dat er bij deze grote Dior expositie 
in het V&A museum in Londen zeer veel kleding, 
accessoires en hoeden van Britse eigenaars zijn te zien. 
Niet eerder werden er zoveel tot dus ver onbekende Dior 
ontwerpen gezamenlijk vertoond. 
Ook ontwerpen van de aangestelde opvolgers in zijn 
modehuis zijn te bewonderen. En dat zijn zeker niet de 
minsten: Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, 

Dior in het Victoria & Albert Museum in Londen
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