
Persbericht 

Op 3 maart 2021 opent Archivist Studio haar 
(digitale) deuren met een vernieuwd platform voor 
geupcyclede kleding. Archivist Studio 
is een mode label wat textiel van luxe hotels 
gebruikt om te upcyclen naar mooie basisstukken. 

Hoe ziet de lifecycle van hotel textiel er precies uit?
Het verhaal van Archivist Studio startte, na een nacht tussen de lakens van een van 
de mooiste hotels in Londen Mayfair, met deze vraag. In luxehotels wordt al het 
textiel nauwkeurig in de gaten gehouden en bij de eerste tekenen van slijtage uit de 
roulatie gehaald. Met meerdere samples uit verschillende hotels gingen de 
oprichters, Eugenie Haitsma Mulier en Johannes Offerhaus, aan de slag en kwamen 
tot de conclusie dat het overgrote deel van de stof een perfecte materiaal is voor het 
maken van hoogwaardige kleding. 

Ze begonnen met 200 kilo prachtig Egyptisch katoen van dat hotel in Mayfair en zijn 
nu hun netwerk van Archivist hotels langzaam aan het uitbreiden. De partner hotels, 
uit heel Europa, verzamelen hun textiel en sturen het naar hen op. 
Na een kwaliteitscontrole en een wasbeurt maken ze er kleding van. De basis van het 
label zijn tijdloze shirts. Nu steeds meer hotels zich bij het project aansluiten, wordt 
de collectie uitgebreid en worden er steeds meer stijlen ontwikkeld.

De weg naar duurzaamheid

Naast het circulaire stofverbruik is het merk goed op weg om de verschillende 
aspecten van hun keten te verduurzamen. De kleding wordt gestikt met katoenen 
garen, de knopen zijn van parelmoer en alles wordt verpakt in papier. Daarnaast gaat 
de stof met imperfecties, die er bij de kwaliteitscontrole uit wordt geselecteerd, niet 
verloren. Deze wordt gebruikt voor speciale samenwerkingen met kunstenaars of 
bevriende ontwerpers. De shirts worden geverfd of beplakt met andere reststoffen 
om zo unieke stukken te creëren. De kleding wordt geproduceert in Europa om het 
productieproces overzichtelijk en lokaal te houden. 

Achter de schermen

De Nederlandse oprichters van het label, Eugenie en Johannes, hebben elkaar in 
Berlijn ontmoet. Recentelijk zijn de studio en haar oprichters terug naar Amsterdam 
verhuisd. Johannes is verantwoordelijk voor de art direction van het label. Hij is in 
2015 cum laude afgestudeerd aan de modeacademie ArtEZ te Arnhem en heeft met 
zijn afstudeercollectie verschillende prijzen gewonnen. Eugenie, verantwoordelijk 
voor de commerciële kant van het bedrijf, heeft na een master Nederlands 
Privaatrecht veel ervaring in de mode industrie opgedaan bij Zalando in Berlijn. 
 
De naam van het label, Archivist Studio, ontstond als vanzelf met de missie om textiel 
van hoge kwaliteit een nieuwe bestemming te geven door er tijdloze kledingstukken 
van te maken. Het motto is: zie kleding als “archival pieces”. Koop bewust, behandel 
je kleding met liefde en repareer waar nodig.

Een nieuw platform

Op woensdag 3 maart gaat het nieuwe platform live met een nieuw ontworpen
website dat het verhaal en het duurzame proces op de beste manier kan delen. 

Voor meer informatie over het project en onze designs kunt u contact opnemen met 
Eugenie Haitsma Mulier (eugenie@archivist.studio).

Hier kunt u onze campagne beelden in hoge resolutie downloaden. 
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https://drive.google.com/drive/folders/1dq-zXxgZawqJf1GeEJzWe0LMCnxqP0UF?usp=sharing

