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TEKST: SANNE WOLTERS

In de gaten houden...
Pauline van Dongen (30)

S
inds 2010 doet 
Pauline van Dongen 
(30) in haar ontwerp
studio onderzoek 
naar de mogelijk

heden van technologie in 
kleren. Zo ontwierp ze onder 
meer een shirt, jurk en jas 
met geïntegreerde zonnecel
len waarmee bijvoorbeeld een 
smartphone direct kan worden 
opgeladen. Ook richtte Van 
Dongen zich op slimme kleren 
voor ouderen die hen helpen 
in beweging te blijven en de 
spieren soepel te houden. Je 
zou de modeontwerpster dus 
niet direct verwachten in een 
wereld die zich voor namelijk 
richt op esthetica. 
Van Dongen had van jongs af 
aan een fascinatie voor het 
menselijk lichaam, voor
namelijk voor de anatomie 
en fysiologie. Niet een studie 
geneeskunde maar een mode
opleiding aan academie ArtEZ 
bleek daarop aan te sluiten. 
Tijdens haar studie leerde 
ze dat mode een heel krach
tig medium is en dat kleren 
een belangrijke rol spelen 
in onze perceptie van de 
wereld en hoe we ons daartoe 
verhouden. Van Dongen was 
vastbesloten om onze kijk op 
de wereld te veranderen door 
mode een nieuwe betekenis te 
geven en ging daarom op zoek 
naar een nieuw terrein.
Dat werd het gebied van de 

wearable technology, draag
bare technologie. Volgens Van 
Dongen ligt de toekomst van 
mode besloten in het idee dat 
kleren dynamisch kunnen zijn 
door er technologie aan toe te 
voegen. ‘Technologie wordt 
vaak ten onrechte gelijkge
steld aan functie. Vandaar 
dat wearable technology nog 
niet als onderdeel van mode 
wordt beschouwd. Maar zo zie 
ik dat niet. Technologie is net 
zo goed een materiaal.’ Een 

materiaal dat je kunt verwer
ken in kleren door gebruik 
te maken van smart textiles, 
slimme textiel. Hierdoor is het 
mogelijk elektronica te inte
greren in een kledingstuk. 
En daar kan de medische 
wereld bij zijn gebaat, bij
voorbeeld doordat de kleren 
van patiënten zelfstandig 
gezondheidsmetingen kunnen 
doen. Sporters kunnen er hun 
voordeel mee doen doordat 
de sportkleren de prestaties 

en de lichamelijke conditie 
vastleggen. ‘Maar wearable 
technology kan meer dan 
alleen iets meten, zoals veel 
gadgets dat ook doen. Het kan 
de manier veranderen waarop 
wij de wereld om ons heen 
zien,’ benadrukt Van Dongen.
Een belangrijke rol is weg
gelegd voor duurzaamheid. 
Technologie geeft kleren 
extra waarde. ‘Het grootste 
probleem zit ’m in het koop
gedrag van consumenten. Ik 
hoop dat we met technologie 
in kleren een bepaald engage
ment kunnen creëren om de 
wegwerpmentaliteit tegen te 
gaan.’
Maar voor het zo ver is, moet 
eerst worden onderzocht hoe 
deze technologie draagbaar, 
modieus en commercieel haal
baar kan worden gemaakt. 
Daarom doet Van Dongen 
hiernaar promotieonderzoek 
aan de TU Eindhoven bij de 
afdeling industrieel design, 
waar zij overigens de eerste 
modeontwerper is. Samen met 
haar team binnen de TU/e en 
met haar studio lukt het Van 
Dongen om haar concepten  
en ideeën om te zetten in  
realistische, haalbare plan
nen. ‘Ik vind het belangrijk 
om het tastbaar te maken en 
naar het hier en nu te verta
len. Ik denk dat mijn werk 
verrast, maar ook weerklank 
vindt bij anderen.’

‘TECHNOLOGIE IS 
OOK EEN MATERIAAL’

Pauline van Dongen: ‘De wegwerpmentaliteit tegengaan’

Door mode te combineren met elektronica worden kleren veel meer dan 
alleen een omhulsel van het lichaam. Wearable technology kan onze kijk op 

de wereld veranderen, denkt ontwerpster Pauline van Dongen 
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