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Miranda (Meryl Streep): You think you’re above this, don’t you? We’re 

talking about skirts and you’re smirking. 

 

Andy (Anna Hathaway): I’m not smirking. 

 

Miranda: Inside, you’re smirking. 

 

Andy: No, no, no. I’m not. I’m not above anything. That’s my motto. I 

swear.  

 

Miranda: You see that droopy sweater you’re wearing? That blue was on a 

dress Cameron Diaz wore on the cover of Runway – shredded chiffon by 

James Holt. The same blue quickly appeared in eight other designers’ 

collections and eventually made its way to the secondary designers, the 

department store labels, and than to some lovely Gap Outlet, where you no 

doubt found it. That color is worth millions of dollars and many jobs.  

 
(uit de film The Devil Wears Prada, naar het boek van Lauren Weisberger) 
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INLEIDING 

 

Het is een heersende gedachte dat de mode in de tweede helft van de twintigste eeuw is 

gedemocratiseerd. De zinsnede ‘de democratisering van de mode’ komt veelvuldig voor 

in wetenschappelijke literatuur en journalistieke berichtgeving. Zo bevestigde Alexandra 

Shulman, de redactrice van het Britse Vogue, de democratisering onlangs in haar reactie 

op de recente dood van ontwerper Yves Saint Laurent: “Voor die tijd waren er kleine 

salons voor rijke mensen, Saint Laurent bracht het naar het volk.”
1
 President Sarkozy 

doet er nog een schepje bovenop: “... Laurent was er van overtuigd dat schoonheid een 

noodzakelijke luxe was voor alle mannen en vrouwen.”
2
 En voormalig zakenpartner 

Pierre Berge zegt in zijn reactie dat Laurent vrouwen machtiger heeft gemaakt. Wat dit 

laatste dan ook mag betekenen, deze uitspraken passen in het democratiseringsplaatje. 

Berge vervolgt: “In deze zin was hij een liberaal, een anarchist en hij gooide bommen 

onder de pijlers van de samenleving. Zo heeft hij de samenleving veranderd en zo heeft 

hij vrouwen veranderd”
3
. Dit zijn nog al wat credits voor een dode kleermaker. En toch 

is dit, vooral in de media, gebruikelijke taal in de manier waarop er over mode en mode-

iconen wordt gesproken. 

 In deze scriptie wil ik het proces wat democratisering van de mode genoemd 

wordt beschrijven en een antwoord geven op de vraag of de mode daadwerkelijk 

democratischer is geworden in de tweede helft van de twintigste eeuw. Er is veel 

veranderd in het kleedgedrag sinds de jaren vijftig en veel mensen voelen zich vrij om te 

dragen wat ze willen. Maar wat mensen willen op kledinggebied, dat is nu juist waar 

mode over gaat. En dat is misschien wel minder vrij dan we denken. De nadruk wordt in 

deze scriptie gelegd op kleding als statussymbool.  

 Het onderzoek waarop ik deze scriptie baseer is divers, en is deels verzameld 

tijdens mijn stage bij het Meertens Instituut
4
. Een belangrijk deel van mijn 

onderzoeksmateriaal heb ik verkregen door middel van interviews met couturiers, klanten 

van couturiers, mannequins en modejournalisten. Vooral mensen uit het modevak, die 

                                                
1
 BBC news 2 juni 2008 

2
 Parool 2 juni 2008 

3
 BBC news 2 juni 2008 

4
 Het Meertens Instituut is een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met de bestudering en documentatie van 

Nederlandse taal en cultuur. Centraal staan de verschijnselen die het alledaagse leven in onze samenleving vormgeven. 
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werkzaam zijn geweest in een groot deel van de onderzochte periode. Ik heb met acht van 

deze vakmensen, waaronder Edgar Vos en Constance Wibaut, uitvoerige semi-

gestructureerde interviews gehouden, die regelmatig zo’n drie uur in beslag namen. Naast 

sprekende bronnen is er natuurlijk ook de modeberichtgeving in de media gedurende de 

onderzochte periode. Ik heb gebruikt gemaakt van diverse tijdschriften, zoals Margriet, 

Libelle, Eva, Vogue en De Vrouw en haar Huis. Behalve dit laatste damesblad, wat wordt 

gezien als het eerste opinieblad voor vrouwen in Nederland, heb ik het 

tijdschriftenonderzoek niet systematisch verricht. Het heeft daarom in de tekst een 

illustrerende rol gekregen. Via het Nederlands Instituut voor beeld en geluid heb ik 

filmmateriaal over de mode van de jaren veertig tot de jaren zeventig bestudeerd. Het zijn 

voornamelijk fragmenten uit polygoonjournaals over modeshows in Amsterdam en Den 

Haag van Franse en Nederlandse couturiers. Uit etiquetteboeken heb ik fragmenten 

verzameld die betrekking hebben op kleding, wat informatie geeft over hoe men zich in 

het ideale geval hoorde te kleden en de veranderingen daarin. Verder baseer ik een groot 

deel van mijn scriptie op literatuuronderzoek. Behalve de vele modeboeken is er de 

afgelopen jaren heel wat literatuur verschenen met een sociologische benadering van 

kleedgedrag. De meer gevestigde theorieën gebruik ik als theoretisch kader.  

 Als uitgangspunt neem ik de jaren vijftig van de twintigste eeuw, omdat dit de 

hoogtijdagen zijn van de haute couture. Verder richt ik mij voornamelijk op de 

dameskleding. Enerzijds omdat hierin de mode zo duidelijk een rol speelt, anderzijds 

omdat hier de meeste informatie over terug te vinden is. Het onderzoek betreft de situatie 

in Nederland, hoewel invloeden uit het buitenland een grote rol spelen. Ik hanteer geen 

kostuumhistorische benadering, waarbij de kledingstukken uitvoerig omschreven worden, 

maar juist een cultuursociologische benadering. Hoe mensen zich onderscheiden door 

middel van hun kleding, en wat daarbij van belang is. De hoofdvraag in deze scriptie is:  

 Hoe is het gebruik van kleding als statussymbool veranderd in Nederland in de 

 tweede helft van de twintigste eeuw en kan er gesproken worden van 

 democratisering van de mode?  

Om deze vraag te beantwoorden passeren vijf hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk 

komen verschillende sociologische theorieën over mode aan bod, evenals de definities 

van ‘kleding’, ‘mode’, en begrippen als ‘haute couture’ en ‘prêt-à-porter’. In het tweede 
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hoofdstuk beschrijf ik hoe de rol van Parijs als statussymbool in het Nederlandse 

kleedgedrag is veranderd. Daarna worden in het derde hoofdstuk statussymbolen als 

kwaliteit en een stabiele kleedstijl behandeld. In het vierde hoofdstuk gaat het over de 

veranderingen in kleding als statussymbool voor verschillende leeftijdsgroepen in de 

samenleving. In het laatste hoofdstuk ga ik in op de vraag of er sprake is van een 

verschuiving richting individualisering en democratisering van kleedgedrag in Nederland 

in de tweede helft van de twintigste eeuw. Dit alles eindigt uiteraard met een 

samenvattende conclusie, waarin de deelvragen bij elkaar worden gebracht.  
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HOOFDSTUK 1: DEFINITIES EN THEORIEEN 

 

Kleding, sociale regels en status 

Kleding is een basisaspect van het sociale leven. Het is persoonlijk, omdat kleren onze 

persoonlijke enveloppe vormen, maar ook sociaal, omdat onze kleding onderhevig is aan 

sociale en morele druk. Bij de zelfpresentatie in sociale interactie spelen ideeën van 

schaamte en stigma een cruciale rol, en kleding is daarbij zeer belangrijk. Als we in een 

bepaalde situatie niet de juiste kleding aan hebben, een verkeerde kledingkeuze hebben 

gemaakt, voelen we ons kwetsbaar en beschaamd.  

 Kledingregels pogen een lichaam te veranderen in iets herkenbaars, iets met 

betekenis in onze cultuur. Een lichaam dat zich niet aan deze culturele codes houdt, is 

mogelijk aanstootgevend en beledigend, en zal met minachting en ongeloof benaderd 

worden. Het is zo belangrijk om de juiste kleding te dragen dat ook mensen die totaal niet 

geïnteresseerd zijn in uiterlijk zich toch goed genoeg zullen kleden om sociale censuur te 

voorkomen
5
. Zelfs wanneer mensen kiezen om kledingcodes te negeren, zijn ze zich op 

z’n minst bewust van de druk om te conformeren en dat hun beslissing dat niet te doen 

opgevat kan worden als rebels. 

 Goffman heeft overtuigend beschreven hoe culturele normen en verwachtingen 

hun invloed uitoefenen op de ‘presentation of self in everyday life’
6
. Mensen zoeken 

manieren om door anderen als ‘normaal’ te worden gezien. Kleding vraagt mensen zich 

bewust of onbewust aan deze normen te houden bij de voorbereiding op alle sociale 

situaties. Omdat kleding tegelijkertijd heel persoonlijk opgevat wordt kan er gesproken 

worden over ‘er bij horen’ met een zekere ‘differentiatiebehoefte’. Kleding is de uitkomst 

van handelingen die sociaal gevormd zijn, maar individueel in praktijk worden gebracht. 

Ook wanneer kleding wordt gebruikt om te rebelleren is dit zelden een individuele actie, 

en eerder groepsgebonden. Het is dus een intieme, maar toch sociale, bezigheid. Als we 

ons aankleden doen we dat binnen de regels van onze cultuur, of subcultuur, en onze 

uiterlijk fysieke verschijning is een belangrijke manier om sociale status te verkrijgen. 

Goffman herkent dat in zijn onderzoek naar ‘impression management’ in sociale situaties. 

                                                
5
 Bell, 1976 

6
 Goffman, 1971 
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Als het lichaam op de een of andere manier verschilt van de norm, qua proportie, 

beweging of symmetrie, dan gaat dat in tegen de sociale regels en orde. De afwijkende 

persoon zal anders benaderd en beoordeeld worden
7
.  

  

Mode in de wetenschap  

Vele wetenschappen beschrijven mode als een triviaal aspect van sociaal cultureel 

gedrag, waarbij het vellen van oordelen als ‘ijdelheid’, ‘geldverspilling’, ‘oppervlakkig 

en (dus) een typisch vrouwelijke bezigheid’, niet geschuwd wordt
8
. Dit neemt toe 

naarmate het meer als een probleem wordt ervaren dat door kleding maatschappelijke 

tegenstellingen en machtsverhoudingen worden uitgedrukt.  

 In de sociologie, geschiedenis, culturele studies, psychoanalyse en sociale 

psychologie wordt mode opgevat als een historisch en geografisch specifiek systeem voor 

de productie en organisatie van kleding. Het kwam op in de loop van de veertiende eeuw 

aan de Europese hoven, voornamelijk het Franse hof van Lodewijk XIV, en ontwikkelde 

met de opkomst van het handelskapitalisme. Het Franse woord voor mode, als collectieve 

kleedstijl, verscheen voor het eerst in 1482
9
. Er is veel overeenstemming onder schrijvers 

dat mode ontstaat in een bepaalde samenleving, namelijk een samenleving waarin sociale 

mobiliteit mogelijk is. Een terugkerend thema is dat gedurende de verschuiving richting 

een kapitalistische samenleving en het ontstaan van een middenklasse, mode ontwikkelde 

als middel in de strijd om sociale status. 

 Demonstratieve verspilling die doorsijpelt: 

 De meest invloedrijke benadering van mode binnen de sociale wetenschappen is 

de benadering die geassocieerd wordt met schrijvers als Veblen, Simmel en, recenter, 

Bourdieu. In al deze gevallen wordt mode gezien als een modern fenomeen dat bestaat 

om verschillen te uiten of te behouden tussen verschillende sociale groepen, in een 

situatie waarin vaste sociale hiërarchieën niet langer bestaan. Veblen bijvoorbeeld zag 

modieuze kleding als een vorm van ‘conspicious consumption’, demonstratieve 

verspilling, een manier om sociale status te demonstreren door het verwerven en vertonen 

                                                
7
 Finkelstein, 1991 

8
 Vooral in de gevestigde modetheorieen, zoals die van Simmel en Veblen. 

9
 Kawamura 2005, p.3 
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van eigen kleding
10

. Dit was volgens Veblen steeds belangrijker in de moderne tijd. Niet 

alleen omdat iemands sociale positie niet langer strikt voorgeschreven was, maar ook 

door de toegenomen kans op ontmoetingen met relatief onbekenden. Daarmee was de 

behoefte gekomen om het eigen imago te bepalen in situaties waarin je er niet meer van 

uit kon gaan dat de ander weet had van je status.  

 Ook Simmel
11

 heeft de opkomst van mode gekoppeld aan het ineenstorten van 

sterke sociale hiërarchieën en de anonimiteit van de moderne stedelijke omgeving. Mode 

zou tevens het verlangen bevredigen individualiteit te uiten en toch deel van de menigte 

te blijven. Volgens Veblen en Simmel bestaat mode voor het maken van onderscheid 

tussen verschillende sociale groepen. Mode sluit mensen in, zoals de statusgroepen die de 

mode volgen, en sluit mensen uit, namelijk de modeloze massa. Deze massa kan alleen 

symbolisch infiltreren in de bovenste lagen van de bevolking door de mode van de 

sociale elite te imiteren. Simmel, uitgaande van Veblens analyse, beschrijft het 

modeproces als een cyclus van aanname, imitatie en afschrijving: “Just as soon as the 

lower strata begin to appropriate their style – and thereby overstep the demarcation line 

which the upper strata have drawn and destroy the uniformity of their coherence 

symbolized in this fashion – so the upper strata turn away from this fashion and adopt a 

new one, which in turn differentiates them from the broad masses. And thus the game 

goes merrily on.”
12

  

 Bourdieu’s concept van de habitus
13

 laat meer ruimte voor een benadering die de 

relatie tussen kleding en het lichaam erkent, maar zijn specifieke werk over mode 

herhaalt Simmel’s analyse: “When the miniskirt reaches the mining villages of northern 

France, it’s time to start all over again”
14

  

 Bij dit ‘trickle-down’-effect vindt innovatie dus op een hoger niveau plaats en 

verspreidt zich dan naar beneden, omdat de lagere sociale klassen hogerop proberen te 

komen, met het gevolg dat ze altijd een stap achter lopen. De beginselen van deze 

                                                
10

 Veblen 1970 [1894] 
11

 Simmel 1997 [1905] 
12

 Simmel 1997, p.190 
13

 Bourdieu 1984 
14

 Bourdieu 1993, p.135 
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populaire theorie zijn al te vinden in de 18
e
 eeuw, bij Adam Smith

15
, en even later bij 

Kant
16

. Kant is mogelijk beïnvloed door het werk van Smith, maar hij benadrukt de 

vertraging, dat een mode wordt gedragen “door de lagere standen nadat men die aan het 

hof al heeft afgedankt”
17

. 

 Tijdsgeest: 

 In bovenstaande theorieën wordt mode primair opgevat als een modern fenomeen 

en als een middel voor distinctie. Dat perspectief is inmiddels veel bekritiseerd. Het zou 

misschien gelden voor het modesysteem in de jaren vijftig en zestig van de twintigste 

eeuw, maar inmiddels zou het anders werken. Sinds die tijd is de invloed van de haute 

couture, alleen gedragen door de hoogste klasse, immers sterk verminderd, en de 

‘straatstijl’ is steeds belangrijker geworden.  

 Een alternatieve benadering van mode is de benadering die geassocieerd wordt 

met Blumer’s invloedrijke paper van eind jaren zestig, ‘Fashion: From Class 

Differentiation to Collective Selection’
18

. Blumer is het niet eens met Veblen en Simmel, 

die mode voornamelijk zien als distinctiemiddel en suggereren dat het willekeurig is wat 

er in de mode is op een bepaald moment. Blumer heeft empirisch onderzoek gedaan in de 

Parijse mode-industrie, en zegt dat mode niet zozeer een willekeurige reflectie is van de 

grillen van een hippe elite, maar eerder een uitkomst is van een proces van collectieve 

selectie. Hier komen ontwerpers, kopers en andere mensen in de mode-industrie aan te 

pas, die proberen te anticiperen op aankomende trends in de samenleving in zijn geheel. 

Mode kan volgens Blumer gezien worden als een poging ‘de nabije toekomst’ te vangen, 

de ‘tijdsgeest’. De elite van de mode-industrie mag misschien op de voet gevolgd worden 

door de rest van de modewereld, zij dicteren de mode niet en reageren zelf op grotere 

trends: “Fashion appears much more as a collective grouping for the proximate future 

than a channeled movement laid down by prestigeful figures”
19

. Mode is hier dus een 

reflectie van grotere trends. Wel wordt het modesysteem, evenals bij Veblen en Simmel, 

gezien als eenstemmig en komend uit één richting, waarbij altijd een of meerdere stijlen 

                                                
15

 Smith 1982 [1759], p.64 
16

 Kant 1798 
17

 Kant 1798, p.571-572 
18

 Blumer 1969 
19

 Blumer 1969, p.281 
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de mode beheersen. Blumer zoekt dus geen verklaring in klassendifferentiatie maar in 

een soort collectieve, veranderlijke smaak, welke de modebewuste mens voor wil blijven.  

 Roland Barthes hanteert een redenering vergelijkbaar met die van Blumer. Hij 

stelt in Système de la Mode
20

 dat mode als uiterlijk verschijnsel onder haar oppervlakte 

belangrijke aspecten van de cultuur verbergt. Achter de steeds wisselende kleding gaan 

volgens deze theorie opvattingen schuil over de dieperliggende verlangens van een 

maatschappij. Echter, Barthes ziet mode niet alleen als een reflectie van de tijdsgeest, 

maar tevens als een taal waarmee de individuele mens communiceert over zijn identiteit. 

Kleren helpen ons volgens hem de grenzen van het ego uit te breiden. “Ze getuigen van 

een droom van heelheid, volgens welke het menselijke wezen alles tegelijk zou zijn en niet 

zou hoeven kiezen.”
21

 Aldus Barthes.  

 Postmode:  

 Er zijn ook schrijvers die het helemaal niet eens zijn met de blik op mode als een 

homogene beweging uit één richting. De reden hiervoor is de verminderde invloed van 

‘high-fashion’ en het toegenomen eclecticisme in en fragmentatie van de modewereld 

sinds de jaren zestig
22

. Volgens sommigen zitten we nu in een ‘post-modische’ periode, 

waar geen dominerende stijl is. De vrijheid om te dragen wat we willen betekent dat 

mode volledig vrij is en naar niets anders verwijst dan naar mode zelf
23

. Kleding, 

modieus of niet, kan niet langer gezien worden als indicator voor klasse, status of andere 

conventionele zaken. Deze benadering is ook weer bekritiseerd, want dat de huidige 

mode versneld en gefragmenteerd is, complexer is, wil niet zeggen dat er volledige 

vrijheid is.  

 Volgens schrijvers als Giddens
24

, Beck
25

 en Bauman
26

 wordt identiteit actief 

gevormd door persoonlijke consumptiepatronen. In premoderne sociale omgevingen 

werd identiteit gezien als iets dat vaststond, maar inmiddels is identiteit steeds 

willekeuriger. Er moet persoonlijk aan gewerkt worden, en de mogelijkheden zijn min of 

                                                
20

 Barthes 1990 
21

 Barthes 1990, p.255 
22

 zoals dit beschreven zal worden in deze scriptie 
23

 Tseëlon 1992 
24

 Giddens 1991 
25

 Beck 1992 
26

 Bouman 1991 
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meer vrij. Met de afnemende traditionele banden is identiteit steeds meer een kwestie van 

kiezen, en niet meer een uiting van een bestaande positie. Mensen kiezen hun identiteit 

uit de mogelijkheden die op de markt worden aangeboden. Aangezien kleding ook in 

deze tijd nog veel zegt over iemands sociale positie en afkomst
27

, lijken kledingkeuzes 

minder willekeurig dan deze theorie beweert.  

 

Mode of kleding 

De definitie van het woord ‘mode’ luidt in het Van Dale woordenboek “.1: vrij algemene 

maar voorbijgaande gewoonte in kleding, manieren, uiterlijk voorkomen 2: kleding....”
28

. 

De uiterlijke verschijning van mensen krijgt hier de aandacht, en ‘vrij algemene maar 

voorbijgaande’ betekent dat veel mensen gedurende een beperkte periode deze uiterlijke 

verschijning nastreefden. Kleding, “1 textiel voor de bedekking van het lichaam, 

bestaande uit een of meer kledingstukken....”
29

, is een gebied waarin het fenomeen mode 

sterk tot uiting komt. Zo sterk zelfs, dat in de spreektaal het woord ‘mode’ vaak als 

synoniem voor ‘kleding’ gebruikt wordt. Toch is niet alle kleding modieus, en heeft het 

complexe culturele fenomeen mode ook betrekking op vele andere soorten 

consumptiegoederen, en op gebieden als kunst, muziek, architectuur, literatuur, en 

wetenschap. Kortom, alle gebieden die onderhevig zijn aan continue verandering zijn 

onderhevig aan mode.  

 Het woord 'mode', waarmee dus vaak kleding bedoeld wordt, is net zo'n breed 

begrip als het woord 'stof', waar vaak het materiaal mee bedoeld wordt waar kleding van 

gemaakt wordt. Wanneer in deze scriptie over mode wordt gesproken hanteer ik de 

definitie van mode als het proces van georganiseerde verandering, van opeenvolging van 

stijlbreuken en vernieuwingen in kleding
30

. 

 Zoals ook in de Van Dale beschrijving al naar voren kwam zijn verandering en 

tijdelijkheid twee essentiële aspecten van mode. Een kledingstijl die een hele tijd lang 

                                                
27

 De Waal 1987 
28

 Van Dale 2008 
29

 Van Dale 2008 
30

 Delhaye 1991 
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gedragen wordt en dus niet verandert, maakt geen deel uit van de mode maar van 

klederdracht
31

. 

 Een kledingstijl die op den duur doordringt tot alle lagen van de bevolking is ook 

geen mode meer. Een kledingstuk kan dus eerst mode zijn, bij gratie van het 

vernieuwende aspect, maar daarna verworden tot algemene klederdracht, de tegenhanger 

van mode. Dit geeft nog een inzicht over mode, namelijk dat het geen mode meer is 

wanneer het algemeen verspreid is. Mode hoort dus per definitie bij een beperkte groep. 

 Bovenstaande beperking wordt weer tegengesproken doordat een bepaalde 

kleedstijl achteraf, nadat zij na een aantal jaar verdwenen is uit het straatbeeld, wel weer 

als mode wordt omschreven. Algemene kledingstijlen die verdwenen zijn vallen blijkbaar 

ook onder mode. Hieruit kan opgemaakt worden dat mode verschillende definities heeft 

in de tijd. Iets wat we nu mode noemen mag nog niet wijdverspreid zijn, maar als 

dezelfde kleedstijl over tig jaar mode genoemd wil worden, moet ze juist wel redelijk 

wijdverspreid zijn geweest. Hieruit blijkt wel weer hoe vaag het begrip mode is, want 

blijkbaar zit zij altijd tussen twee fases in. 

 Met mode wordt in ieder geval vaak geduid op een nieuwe kleedstijl. Zodra deze 

kleedstijl algemener wordt verandert het van mode naar kleding. Aangezien het moment 

waarop dit gebeurt nooit precies te vangen is blijft de grens tussen wat mode of kleding is 

vaag. Je zou kunnen zeggen dat alle bestaande kleding ooit mode is geweest, maar dat 

alleen kleding die op dit moment vernieuwend is (hoe herhalend deze soms ook is) mode 

genoemd mag worden. Wat wel gesteld kan worden is dat mode in essentie veranderlijk 

is.  

 

Haute Couture 

De oorsprong van de kleding die ‘haute couture’ (vaak ook ‘couture’) genoemd wordt ligt 

aan het eind van de 19
e
 eeuw. Vanaf de tweede helft van de 19

e
 eeuw werken couturiers 

steeds meer zelfstandig en openen ze soms een eigen modehuis. Tot dan toe werd er 

alleen uitgevoerd wat opdrachtgevers oplegden. Nu worden er door kledingmakers voor 

het eerst eigen creaties getoond aan een select publiek. De genodigden kunnen na afloop 

hun favoriete kledingstuk dat getoond is bestellen op maat. Charles-Fréderic Worth, die 
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in 1857 zijn modehuis opende, wordt gezien als de eerste modeontwerper en de 

grondlegger van de haute couture. Zijn zoon Gaston Worth is de eerste president van de 

Chambre Syndicale de la Haute Couture, een organisatie die moet voorkomen dat ideeën 

van ontwerpers worden gestolen. Vanaf deze periode wordt kledingmode meer als kunst 

opgevat
32

. In 1913 beweerde couturier Paul Poiret met grote stelligheid dat hij een 

kunstenaar was, geen kleermaker. In de haute couture is niet meer de opdrachtgever maar 

de couturier degene die vernieuwingen in de kledingmode lanceert. 

 De haute couture legt de mode een ritme op, met bepaalde momenten waarop de 

nieuwe collecties getoond moeten worden. Het model van de kleding wordt sindsdien 

door de autonome ontwerpers bedacht. De haute couture kan gezien worden als de kunst 

van het kleding maken, waarin de couturiers gezien worden als de kunstenaars. Haute 

couture kleding wordt met de hand gemaakt, en is dus zeer prijzig
33

. Het is daarom 

beschikbaar voor een kleine groep rijke mensen, en het vormt de tegenhanger van 

confectiekleding. Stijlvorming en esthetiek zijn de uitgangspunten, en in mindere mate de 

leefwereld van de gebruikers.  

 Vandaag de dag is er slechts een selecte groep modeontwerpers die zich haute 

couturiers mogen noemen. Het gaat hier om bekende modehuizen als Chanel, Armani, 

Dior, Gaultier en Valentino. Slechts twaalf modehuizen voldoen momenteel aan de 

voorwaarden opgelegd door de Chambre Syndicale de la Haute Couture. De kleding 

moet in eigen ateliers vervaardigd worden, waarin minstens twintig mensen werken. 

Twee keer per jaar moet hun collectie gepresenteerd worden op de catwalk, met ten 

minste vijftig verschillende silhouetten, getoond door tenminste drie mannequins. En er 

moet een speciale ruimte zijn waar kleding aan vaste klanten getoond kan worden. 

Inmiddels is haute couture zo onbetaalbaar geworden dat er voor de kleine groep 

couturehuizen, een evenzo kleine groep couture klanten is overgebleven.  
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 Een Chanel-damespak kostte in de jaren zestig zo’n 10.000 gulden, een avondjapon van Givenchy ongeveer 20.000. 

Inmiddels zijn die prijzen door de gestegen loonkosten zeker vertienvoudigd. Het tule aan de onderkant van de 

beroemde tweedpakjes van Chanel is handgeborduurd, zeker 200 uur werk, waarmee alleen al het borduurwerk op 

minstens 10.000 euro komt. 



 12 

Prêt-à-porter 

Prêt-à-porter is het Franse woord voor confectiekleding, kleding die aangeboden wordt in 

afgewerkte staat en in standaard kledingmaten. Sommige modehuizen creëren 

confectielijnen die in massa geproduceerd worden, terwijl andere alleen exclusieve lijnen 

aanbieden in beperkte aantallen gedurende een beperkte tijd. Toch lijkt er nog een andere 

betekenis te zitten aan het begrip prêt-à-porter, namelijk dat het veel meer is dan 

confectiekleding. In Nederland wordt er namelijk gesproken van haute couture, prêt-à-

porter, en confectiekleding, waarbij de prêt-à-porter staat voor dure, exclusieve 

confectiekleding, en confectie gelijk staat aan goedkopere massaproductie.  

 Het ontstaan van de prêt-à-porter lijkt samen te vallen met de groei van de 

middenklasse, wat logisch is gezien haar positie tussen couture en confectie. Vanuit 

Amerika komt na de oorlog het industrieel ontwerpen naar Europa, waarbij ook 

Nederlandse bedrijven steeds meer gestuurd worden door principes van marketing en 

publiciteit. Zo ook de modebedrijven. Haute couture blijft bestaan, maar daarnaast 

ontwikkelt zich vanuit Frankrijk de prêt-à-porter, naar de Amerikaanse term ‘ready-to-

wear’
34

. De mode krijgt meer grip op een groter deel van de kledingproductie, en vanaf 

de jaren vijftig gaan meer producenten werken met design en wisselende collecties
35

. De 

confectie-industrie wordt modieuzer. Industriëlen gaan stylisten in dienst nemen, zodat ze 

producten aan kunnen bieden met een modieuze en esthetische meerwaarde. Kwaliteit en 

wisselende collecties worden in de tweede helft van de twintigste eeuw steeds 

belangrijker in de massaproductie.  

 In 1957 wordt in Frankrijk de eerste salon van de prêt-à-porter georganiseerd, die 

in april 1963 internationaal wordt. Begin jaren zestig staat de eerste generatie ontwerpers 

op die niet meer tot het domein van de haute couture behoren. Prêt-à-porter begint echt 

naam te maken met deze ontwerpers, wiens merknamen vanaf deze periode in de reclame 

verschijnen
36

. Toch duurt het nog tot 1973 voordat de Chambre Syndicale de la Haute 

Couture aangevuld wordt met de Chambre syndicale du prêt-à-porter des couturiers et 

des créateurs de mode. Hiermee komt er officiële erkenning voor de confectieontwerpers, 
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en hun inbreng in de mode-industrie. Inmiddels is de ‘merkkleding’ niet meer weg te 

denken. “Door de algemene erkenning van de ‘industriële design’ in het veld van de 

mode is het massaproduct een volwaardig ‘teken’ geworden, omgeven door de aura van 

een merknaam en opgenomen in het betekenissysteem van de mode.”
37

. 
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 14 

HOOFDSTUK 2: DE STATUS VAN PARIJS 

 

In dit hoofdstuk beschrijf ik welke status Parijs op het gebied van de mode heeft en geeft 

in Nederland in de tweede helft van de twintigste eeuw. Kleding uit de Franse hoofdstad 

heeft een bepaalde meerwaarde, en mensen kunnen dat gebruiken als statussymbool. De 

rol van Parijs in de mode is in de tweede helft van de twintigste eeuw veranderd. Wat 

heeft dit voor gevolgen gehad voor het kleedgedrag in Nederland, en is er nog iets over 

van de macht van Parijs en haar statusfunctie? 

 

Historisch gevestigd 

Parijs heerst in de wereld van de mode. Deze positie stamt uit het eind van de 

zeventiende eeuw, toen Europa gedomineerd werd door alle aspecten van de Franse 

cultuur. Al aan het eind van de zestiende eeuw begon de interesse in andermans 

kleedgedrag te groeien, wat blijkt uit de modeboeken die vanaf toen verschenen
38

. Een 

eeuw later vertelden keurig uitgewerkte prenten, voorlopers van de modeplaat, wat de 

meest stijlvolle Franse hovelingen droegen. Deze Franse hegemonie werd ondersteund 

door de productie van prachtige zijde en satijn, en een reeks aan accessoires. Natuurlijk 

minstens zo belangrijk was het centrale hof waar alle fijne en toegepaste kunsten van 

schilderkunst tot kleding gelijke aandacht kregen. De eerste kleermaker met 

internationale bekendheid was dan ook Rose Bertin, die kleren maakte voor Marie 

Antoinette aan het Franse Hof rond 1780. Zij en andere kleermakers verzonden 

modepoppen door heel Europa, die driedimensionaal bewijs toevoegden aan de mode 

illustraties.  

 Ook vlak na de tweede wereldoorlog weet Parijs haar status als modestad terug te 

vinden. In de oorlog hadden het Weense Haus der Mode en het Deutsche Modeinsitut een 

greep naar de modemacht gedaan, in een poging hun eigen textiel- en kledingindustrie uit 

te bouwen
39

. Damesbladen en modevakbladen kregen alleen modefoto’s uit Wenen en 

Berlijn. Gezien de afloop van de oorlog is het niet onlogisch dat de Franse haute couture 

het wint van de Deutsche Weltmode. Haar snelle terugkeer lukt niet in de minste plaats 
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door de bijdrage van de Chambre Syndicale de la Haute Couture, de centrale mode 

autoriteit, die onder andere de planning van de modeshows maakt en contacten met het 

buitenland onderhoudt. In 1964 reist de modepers met fabrikant Wala naar Parijs om er 

een groots evenement mee te maken: de uitreiking van een gouden coupe door het Comité 

du Bon Goût Français aan de Koninklijke Manufactuur Industrie Van De Waal & Co., 

als waardering voor haar smaakvol product
40

. Het Comité du Bon Goût Français, is een 

stichting die tot doel heeft persoonlijkheden, groepen en vennootschappen die het meest 

hebben bijgedragen tot de verspreiding van het Franse nationale prestige, te eren en te 

belonen. De jaren vijftig worden gezien als de hoogtijdagen van de haute couture, met 

een behoorlijk autoritair modesysteem, geregeerd door de Fransen. Echter, zonder de 

medewerking van consumenten en producenten ver buiten Frankrijk was dit centrale 

modegezag niet mogelijk geweest. Het lijkt volkomen vanzelfsprekend dat de ontwerpers 

in Parijs, en hun klanten, bepalen wat er gedragen wordt.  

 Het systeem zorgt voor duidelijkheid, want mensen weten waar de juiste mode 

vandaan komt. Zo ook in Nederland. De Franse Christian Dior zet in 1947 de toon met 

wat door de Amerikaanse pers direct New Look genoemd werd. “Het sloeg in als een 

bom en elke krant schreef erover”
41

. Op de radio klonken straatinterviews met mensen 

die aankwamen op Schiphol, met vragen als “heeft u gehoord van de New Look?” en 

“Gaat u meedoen aan die mode?”
42

. Vernieuwingen in de mode waren groot nieuws in 

die tijd. 

 Kleine verschillen in roklengtes per seizoen illustreren hoe Parijs de mode 

beïnvloedde in de jaren vijftig. Voor haar vak als moderedactrice voor weekblad Elsevier 

moest Constance Wibaut goed, en duidelijk modieus, gekleed gaan. “Ik had zo’n zijden 

mantel, een kopie van een Dior mantel. Dus dat was echt een chique ding. En toen ik hem 

kocht, bij Kühne, toen zei die verkoopster, madame Germaine, ik vergeet het nooit, die 
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zei: hij is een centimeter te lang. Ik zei: ja, daar heeft u gelijk in. Ik liep voor spot met die 

mantel, dus dat hebben ze er afgehaald!”
43 

 De Franse mode werd uiteraard aangepast aan het Hollandse klimaat: “Franse en 

Italiaanse ideeën in Nederlandse vertaling zagen we in de voorjaarscollectie van Metz en 

Co. De mouw- en kraagloze 9/10 mantel, uitgevoerd in marine met witte ruitstof, wint 

aan draagbaarheid, doordat er geen chiffonmouwen à la Cardin uitkomen, doch de 

mouwen van een marineblauwe japon van wollen crêpe, beter op ons klimaat berekend 

dan dat hele dunne.”
44

  

 

De cliëntèle 

In Nederland waren niet veel mensen die hun kleding in Parijs lieten maken. In Den Haag 

woonden de meeste klanten die echt in Parijs hun haute couture bestelden. De couture die 

in Nederland gedragen werd was vooral afkomstig van Nederlandse couturiers. 

Voornamelijk voor speciale gelegenheden liet men door hen kleding maken. Deze 

couturiers maakten vaak kleding die geïnspireerd was op de Franse collecties, soms zelfs 

met patronen uit Parijs. Hier werd geen geheim van gemaakt, integendeel: “Ferry 

Offerman, Amsterdam, een trois pièces, waarvoor de inspiratie aan Cardin is 

ontleend.”
45

  

 Nederlandse ontwerpers als Max Heijmans, Dick Holthaus en later Frans 

Molenaar, Edgar Vos en Frank Govers hielden modeshows. Ieder had zijn eigen stijl, 

maar pas als het er ‘Parijs’ uitzag was het echt goed
46

. Deze namen bouwden een 

nationale status op. Actrices als Connie Stuart en Mary Dresselhuys waren belangrijke 

ambassadrices voor deze ontwerpers.  

 Nederland kende ook vrouwelijke couturiers, met grote modehuizen, maar zij 

deden veel minder aan public relations dan de mannen
47

. Bij hen bestelden de echt chique 

dames, tot leden van het koningshuis aan toe. Deze couturieres, die ook sterk Frans 

georiënteerd waren, garandeerden tenminste geheimhouding, in tegenstelling tot de 
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heren, die eventuele koninklijke klandizie het liefst als michelinsterren op hun ramen 

plakten. 

 Dat het hebben van haute couture kleding, het liefst uit Parijs, een statusmiddel 

was blijkt uit het feit dat de labels in de kleding subtiel getoond werden door de dragers 

en dat men sprak over de betreffende couturiers. Het is een bekende truc om het jasje van 

je pak quasi nonchalant over de leuning van je stoel te hangen, zodat het label zichtbaar 

wordt. Dit gebeurde vaak op de modeshows. Er werd soms ook openlijk over gesproken. 

Dan werd er niet gezegd ‘ik kleed me bij Cardin’, maar er werd gezegd ‘Cardin kleed mij 

aan’, alsof hij het eigenhandig heeft gedaan
48

.  

 

En masse  

Nederlandse modehuizen, als Hirsch in Amsterdam en Kühne in Den Haag, waar zowel 

couture als dure confectie werd verkocht, volgden volledig de mode uit Parijs. Inkopers 

van modehuizen bezochten alle toonaangevende Parijse modeshows en baseerden hun 

collectie op wat ze daar hadden gezien. Maison Kuiper in Zeist bracht bijvoorbeeld “een 

boutiquemodel van Dior” en Modehuis Haring in Hilversum “een ensemble á la 

Lanvin”
49

. Ook in filmverslagen van Nederlandse modeshows wordt tot in de jaren zestig 

vaak vermeld dat de collectie geïnspireerd is op de Parijse mode
50

. Nederlandse 

modehuizen met veel aanzien zijn dus gericht op Frankrijk, en hebben nog niet genoeg 

status op zichzelf.  

 Vanaf begin jaren zestig verkocht modehuis Hirsch alleen nog confectie, maar het 

exclusieve imago werd in stand gehouden. Als een klant bijvoorbeeld een jurk wilde 

hebben die niet in haar maat in het rek hing, beloofde de verkoopster dat ze de jurk in 

Parijs zou bestellen. Vervolgens haalde ze uit de kelder de juiste maat, wachtte twee 

weken en belde dan op met de mededeling dat de jurk was gearriveerd
51

. De illusie dat de 

kleding rechtstreeks uit Parijs kwam werd op die manier hoog gehouden. 
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 De grote modehuizen kochten voor veel geld patronen van couturiers in Parijs, 

waarmee in Nederland kleren gemaakt werden. Jolie Couture in Utrecht en Maison 

Kuiper in Zeist waren voorbeelden van grote modehuizen waar kleren gemaakt werden 

van couturepatronen uit Parijs. Buitenlandse couturiers betaalden zevenhonderd gulden 

om een show van Dior bij te wonen, maar voor de confectiefabrikanten werden 

entreeprijzen van 3500 gulden gerekend
52

. Het bedrag werd in mindering gebracht op de 

rekening voor gekochte patronen en toiles, en functioneerde dus als waarborgsom tegen 

ideeënroof. Met de buit keerden zij terug naar Nederland, maakten er een bruikbaar, 

simpeler patroon van, en gebruikten de aangepaste versie voor de confectiemode. Deze 

methode werd steeds minder toegepast in Nederland, en halverwege de jaren zeventig 

stopten zelfs de meest chique modehuizen met de franse couture. Het werd te duur om elk 

seizoen het kijkrecht te betalen, patronen te kopen en een collectie in mannequinmaten te 

maken. Wel werden er in deze modehuizen nog een aantal jaren geconfectioneerde 

modellen van Franse couturiers vermaakt, naar maat van de klanten. Sinds 1998 is er 

geen enkel Parijs couturehuis meer dat nog patronen verkoopt. De Nederlandse couturier 

Laurens Joosse ziet dit in 1999 niet als een probleem: “Ik werk gewoon door met de oude 

modellen van St. Laurent. Voor mijn klanten maakt dat niet uit. Het model doet er niet 

zoveel toe. Als het maar mooi gemaakt is.”
53

. Voor zover er nog iets over is van de haute 

couture is het modieuze aspect dus veel minder belangrijk geworden.  

 

Spionage 

Naast het kopen van patronen probeerden de producenten te onthouden wat ze tijdens de 

Parijse shows zagen. Na afloop werden de ontwerpen uit het hoofd nagetekend, omdat er 

tijdens de show niet gefotografeerd of zelfs getekend mocht worden, op straffe van 

uitsluiting van alle volgende shows. Modestudenten van de Rotterdamse Kunstacademie 

kregen les in dit geheugentekenen. De aantekeningen waren goud waard voor ontwerpers 

en inkopers die niet tot de shows waren toegelaten of niet alles hadden onthouden. Een 

select groepje tekenaars kreeg wel speciale toestemming om enkele modellen na te 
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tekenen
54

. Zij mochten hun tekeningen pas een maand na de show publiceren om direct 

kopiëren te voorkomen. De tekeningen die Constance Wibaut voor de krant maakte 

waren in Nederland een belangrijke bron voor de confectie-industrie.  

 Er bestonden in Parijs ook zogenaamde ‘maisons de copie’ modehuizen die wel 

coupeurs en naaisters, maar geen ontwerpers in dienst hadden. De ontwerpen werden 

aangeleverd door modespionnen. Naaisters van beroemde modehuizen werden soms 

omgekocht om patronen een nachtje ‘uit te lenen’. Het was niet makkelijk om hen over te 

halen, want de meeste medewerkers waren zeer loyaal. Ook mannequins konden de 

kopieerindustrie helpen, door onder hun jas de nieuwe ontwerpen mee naar buiten te 

smokkelen. Deze werden ’s nachts gekopieerd en de volgende dag weer teruggehangen
55

. 

In hoeverre de Nederlandse mode-industrie zich schuldig maakte aan ‘illegaal kopiëren’ 

is onbekend. De grens tussen legaal en illegaal kopiëren is natuurlijk vaag. Wel duidelijk 

is dat de kennis van de laatste mode van enorme waarde was. Hoe exacter de gelijkenis 

met de kleding op de Parijse modeshows, hoe waardevoller de kleding.  

 Uit het bovenstaande kan opgemaakt worden dat de snelheid waarmee gegoede 

dames hun garderobe in de jaren vijftig en zestig aanpasten aan de nieuwste Franse mode 

van groot belang was. Deze snelheid zorgde voor status, ook in Nederland. De nieuwste 

mode kwam uit Parijs, via de luxe Hollandse modehuizen, uiteindelijk terecht in de 

gewone confectie. De mensen die als eerste in de nieuwe mode verschenen, waren de 

mensen met veel geld. Snelle adaptatie aan de Franse mode gaf blijk van heel wat 

kapitaal, en kon zo een manier zijn om status te tonen. Dit werkte in die periode goed, 

omdat zoveel mensen op de hoogte waren van de laatste mode. Was dit niet het geval 

geweest, dan was de modieuze kleding veel minder geschikt als statussymbool. 

 

Meer dan Parijs 

Er komt voor Parijs al snel concurrentie vanuit Italië. In 1951 presenteren Italiaanse 

ontwerpers in Florence een show van ‘stijlvolle, originele en kleurige mode’ die zeer 

succesvol was en veel aandacht kreeg in de internationale pers. Uit Italië kwam veel 
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vrijetijds- en sportkleding en Italiaanse gebreide kleding was van hoge kwaliteit. Vanaf 

die tijd bouwt ook de modestatus van Italië zich op.  

 Vanaf de jaren zestig wordt er bescheiden verslag gedaan van de Engelse mode. 

In dit voorbeeld wordt de Engelse mode positief ontvangen, vanwege haar 

‘draagbaarheid’: “Het silhouet is natuurlijk, het volgt vriendelijk de lichaamslijnen. (...) 

Tweedrokken zijn recht, maar ze hebben loop-ruimte, de rokken van dunne stoffen zijn 

‘mobiel’. Cavanagh heeft de beweeglijkheid teruggebracht in kleren”
56

. De interesse gaat 

niet meer alleen naar Parijs, maar ook andere modesteden kondigen zich aan, zoals 

Londen, waar bovenstaande Cavanagh zijn basis heeft, en Florence. 

  De Engelse mode heeft in de jaren zestig in Nederland grote invloed gehad. In de 

modeberichtgeving is dit echter vooral terug te zien in de ontwerpen van de Franse 

ontwerper André Courrèges. Hij en de Engelse Mary Quant ontwikkelden tegelijkertijd 

de minirok, en er is onenigheid over wie het nu precies verzonnen heeft. Waarschijnlijk 

kreeg Courrèges in Nederland meer aandacht omdat hij een Franse haute couture 

ontwerper was. Ook de uitvinding van de gekleurde en met rijke patronen versierde 

panty’s die veel bij de minirok gedragen werden wordt de ene keer toegekend aan Quant, 

de andere keer aan haute couture ontwerper Cristobal Balenciaga. Gezien de 

onduidelijkheid over de oorsprong van deze modes, lijkt er in die tijd al iets te veranderen 

in modeland. Vernieuwingen komen niet meer enkel uit de handen van haute couturiers 

in Parijs, en ook kleding uit andere Europese landen krijgt status.  

 Internationalisering van de mode breidt zich in de volgende decennia verder uit. 

Vanaf de jaren zeventig bezochten de moderedacties van tijdschriften ook veel vaker 

shows in Florence, Milaan, Londen en soms ook New York
57

. Aan het eind van de 

twintigste eeuw zijn de modeweek van New York en Tokio niet meer te verwaarlozen. 

De ‘fashon weeks’ schieten in alle hoofdsteden van de wereld als paddestoelen uit de 

grond. In Nederland heeft Arnhem sinds enkele jaren een modestatus opgebouwd, 

evenals Antwerpen in België. Een succesvolle modeacademie zijn hierbij onmisbare 

ingrediënten naast voldoende aandacht in de media.  
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Hardnekkig imago 

Ondanks internationalisering van de mode heeft Parijs nog steeds het imago de enige, 

echte modestad te zijn, en de bekendste modebedrijven zijn er nog altijd gevestigd. Zoals 

een Nederlandse modejournaliste het verwoordde: “Ja, het zit die mensen in hun genen 

hè? Ze hebben zo’n gevoel voor kwaliteit en stijl. Dat ligt daar hoger dan bijvoorbeeld 

bij de mensen in Nederland, en ook hoger dan in België en Duitsland.”
58

. In deze mening 

verschilt zij niet veel van haar vakgenote ruim een eeuw geleden: “(...) voor iedereen 

weet de mode raad, altijd echter onder de voorwaarde, dat iedere dame zich zelve goed 

beoordele, een zelfkennis welke der Parijsche vrouw aangeboren schijnt te zijn, ten 

gevolge waarvan zij aan alle warrigheden op dit terrein het hoofd weet te bieden.”
59

. Het 

gevoel dat de Fransen weten hoe het moet is diep geworteld. Zolang zij als voorbeeld 

fungeren blijft dit natuurlijk een self-fulfilling prophecy.  

 Toen andere landen een modestatus verwierven, kwamen de buitenlandse 

ontwerpers naar Parijs om hun collecties te tonen. De Italianen Ferrer en Armani gingen 

naar Parijs. In de jaren tachtig kwamen de Japanse ontwerpers naar Parijs, zoals Myake, 

Yamomoto en het label Commes des Garcons. Tegen het eind van de twintigste eeuw 

mochten zelfs de Nederlanders en de Belgen zichzelf presenteren in het machtscentrum 

van de mode. Nederlands trots Viktor en Rolf kregen pas nationale bekendheid toen hun 

show in Parijs goed werd ontvangen. Vanzelfsprekend heeft dit een groot effect gehad op 

het succes van hun bedrijf. 

 Een Franse naam is in de eenentwintigste eeuw nog een uitstekend middel om 

kleding te verkopen. Bij het Franse modehuis Chanel staat al vijfentwintig jaar de Duitse 

Karl Lagerfeld aan het artistieke roer, maar de naam Chanel op de tassen en parfums 

zorgt voor de inkomsten. Frans en Italiaans klinkende namen werken over de hele wereld 

goed in de mode. De consument zelf koppelt mode vaak ook spontaan aan Frankrijk. Zo 

wordt poloproducent Ralph Lauren, geboren als Ralf Lifshitz, in zijn thuisland Amerika 

door veel mensen Ralph Lo-REN genoemd, oftewel met een Frans accent
60

.  
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Zegt het voort! 

Modeberichtgeving in kranten en tijdschriften illustreert waar de interesse van mensen 

wat kleding betreft heen gaat
61

. Wat opvalt is de autoriteit waar vanuit de teksten in de 

jaren vijftig en zestig geschreven zijn
62

. In het tijdschrift Libelle is een slagzin als ‘Parijs 

spreekt, wij luisteren eerbiedig’
63

 geen uitzondering in de jaren vijftig . Al is deze zin 

misschien met een knipoog bedoeld, bijna alle journalistieke aandacht gaat naar Parijs. 

De modeadverteerders in de tijdschriften gebruikten vaak een link met haute couture als 

verkooptechniek. Stoffenfabrikanten uit Tilburg betaalden de bekende couturier Charles 

Montaigne om hun stoffen te gebruiken, zodat ze zijn naam in hun advertenties konden 

noemen
64

.  

 In onderstaand voorbeeld van verslaggeving van modeshows in Parijs en Florence 

uit 1964 wordt meerdere malen letterlijk gesproken over het ‘navolgen’ van de mode: 

“De veranderingen in het modebeeld zijn ditmaal niet al te groot. In het algemeen wordt 

nu niet alleen de voorkant, doch ook de rug getailleerd, maar hierop bestaan nog wel 

zoveel uitzonderingen, dat onze spullen van het vorige jaar nog niet uit de tijd zijn – mits 

ze van de juiste stoffen zijn gemaakt. (...) Deze door Gérard Pipart ontworpen kollektie is 

niet erg sterk en niemand is verplicht haar tegen zijn zin na te volgen. (...) Yves Saint 

Laurent –zijn collectie is de mooiste van Parijs – is makkelijker na te volgen.”
65

 Modefoto’s in tijdschriften uit de jaren vijftig en zestig munten uit in detail: 

biezen, knopen, kraagjes, roesjes, smokwerk en zelfs de breisteken zijn te ontwaren. 

Omdat er veel kleding thuis gemaakt werd, was deze uitgebreide informatie ook nodig. 

Ook in de teksten bij de modefoto’s wordt nadrukkelijk gewezen op details. De mode 

wordt erin uitgelegd en daarmee hebben de teksten een didactische functie.  

 Het tijdschrift Vrouw en haar Huis geeft, in de jaren zestig, ook haar eigen blik op 

de nieuwe mode weer, en voegt tevens informatie toe over de sociale context. Twijfels 

over functionaliteit en conclusies over het type vrouw waarvoor de kleding bedoeld is 

worden losjes aangeduid: “De avondmantel mag volgens Nina Ricci best een poncho zijn. 
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Of dat erg warm zit, weten we niet, maar wie zich zo’n luxueus kledingstuk kan 

permitteren, wordt immers per verwarmde auto vervoerd. Dit model is gemaakt van 

purper met goud tralbe-lamé. De kraag is gevoerd met sabelbont.”
66

 

 Om de modeberichtgeving te kunnen lezen moet er wel enige interesse zijn in 

materialen. Er is sprake van veel veronderstelde kennis: “Het kledingstuk is gemaakt van 

trevira granité met 45% scheerwol.”
67

. Tegelijkertijd worden de lezeressen ook op de 

hoogte gehouden van de nieuwste ontwikkelingen: “Magna terlenka, een materiaal dat 

uit een mengsel van veredelde terlenka met katoen bestaat, is een nieuwe Nederlandse 

regenkledingstof. Het heeft, kort gezegd, alle kwaliteiten en leent zich zeer in het 

bijzonder tot de ideale vakantiejas.”
68

 Door het lezen van dit soort modeberichten kon 

men behoorlijk veel kledingkennis vergaren. Aangezien het hier geen vakbladen betreft, 

maar dit soort bladen wijdverspreid waren, kan er geconcludeerd worden dat veel 

vrouwen in die periode redelijk wat materialenkennis hadden en dat kledingtermen hen 

niet vreemd waren.  

 Voor de modeberichtgeving hadden de bladen een uitgebreide moderedactie. Zo 

had Margriet veertien mensen in dienst voor de modeproducties. De moderedactrices 

kwamen vaak uit goede families, spraken Frans en waren bekend met couture kleding. 

Men vertrok twee keer per jaar naar Parijs om verslag te doen van de couture. Tijdens de 

shows mocht er niet gefotografeerd of zelfs getekend worden. Maar ’s avonds en ’s 

nachts, wanneer de kleren niet nodig waren voor een show, werden ze in een studio 

gefotografeerd door de journalisten.   

 De aandacht voor kleding in de algemene media is afgenomen sinds de jaren 

zeventig. Speciale moderedacties werden een uitzondering, en standaard bezoeken aan 

Parijs al helemaal. De berichtgeving verdween langzamerhand uit de algemene media en 

concentreerde zich in gespecialiseerde bladen. De shows in Parijs waren blijkbaar geen 

‘echt’ nieuws meer. Omdat de macht van de Franse couturiers over de mode was 

afgenomen, waren hun boodschappen ook minder belangrijk geworden in Nederland. 
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Duidelijke berichten over de nieuwe mode zijn sindsdien moeilijker te geven en de 

nieuwswaarde van modeberichten voor consumenten is afgenomen.
69

  

 Tijdschriften die niet gespecialiseerd zijn in kleding brengen eind twintigste eeuw 

modereportages waarbij de sfeer van de foto belangrijker is dan het presenteren van de 

kleding. De modereportages lijken in deze bladen vooral nog te bestaan om het blad 

visueel aantrekkelijker te maken, in plaats van informatie over kleding te verschaffen. In 

magazines uit de jaren vijftig en zestig zijn bij de modefoto’s relatief uitgebreide 

beschrijvingen te vinden van het gefotografeerde kledingstuk, welke functie het had, en 

eventuele beschrijvende termen als ‘elegant’ of ‘sportief’. Met dit soort termen werd een 

sfeerbeeld geschept rond het kledingstuk, en de lezeressen konden uit deze woorden 

opmaken of de stijl van het kledingstuk bij hen paste en welke status het kon geven. In de 

huidige magazines zijn deze beschrijvende termen veel minder aanwezig. Ze zijn 

mogelijk vervangen door de uitgebreide decors waarin de modellen zich nu bevinden.
70

 

De kleding wordt in een bepaalde sfeer neergezet, en het wordt minder een foto van een 

kledingstuk en meer een sfeerbeeld. De bedoeling is dat dit sfeerbeeld de lezeres 

aanspreekt, zoals in de jaren vijftig de beschrijvende woorden dit deden.  

 Tijdschriften gespecialiseerd in mode, zoals Elle en Avantgarde, zijn eind 

twintigste eeuw nog wel sterk gericht op de catwalks in Parijs. Deze gevestigde bladen 

houden de status van de ontwerpers en couturehuizen hoog. Het zijn Franse tijdschriften 

met een Franse titel, met veel Franse kleren erin. Ze worden uitgegeven in vele landen, en 

per land qua inhoud deels aangepast. Zo wordt de Nederlandse Elle bijvoorbeeld 

voorzien van een interview met het Nederlandse ontwerpersduo Viktor en Rolf en een 

grote aankondiging daarvan op de omslag. Deze bladen zijn half gevuld met advertenties 

van gevestigde modemerken. Al zijn de ontwerpers waar verslag van wordt gedaan lang 

niet allemaal van Franse afkomst, Parijs is waar het gebeurt.  
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Doe het zelf 

Voor de zelfmaakmode in Nederland was de haute couture uit Parijs leidend. Er was veel 

belangstelling om zelf kleding te maken, onder andere omdat op die manier de mode 

gevolgd kon worden met minder geld. Charles Montaigne (Karel Meuwise) was een 

Nederlander met een haute couturehuis in Parijs, en in de jaren vijftig een beroemdheid in 

Nederland. Hij was de eerste couturier die knippatronen van zijn modellen liet maken
71

. 

Ieder die kon naaien kon daarmee zelf een van zijn ontwerpen maken. Hij was niet bang 

dat zijn coutureklanten voortaan ook hun eigen kleren zouden maken, want de modellen 

van de knippatronen waren altijd van vorig seizoen. 

 Ook tijdschriften als Libelle, Margriet en Eva waren in de jaren vijftig en zestig 

voor een groot deel gericht op zelfmaakmode. Vaak waren er kledingpatronen bijgevoegd 

of te bestellen. Hierbij was Parijs de grote inspiratiebron. Het blad Eva kocht foto’s bij 

Nederlandse persbureaus, die gespecialiseerd waren in alle mode uit Parijs. Vervolgens 

werden aan de hand van die foto’s door een Nederlandse ontwerper patronen gemaakt. Zo 

werden er replica’s gemaakt door het tijdschrift, die men fotografeerde en publiceerde. 

Bijbehorend raderpatroon met werkbeschrijving kon door de lezeressen besteld worden 

bij het tijdschrift. Een enkele keer kon de redactie ook rechtstreeks kledingstukken en 

patronen kopen via het wolsecretariaat in Parijs. Wanneer het een model van Dior was 

had het tijdschrift het recht om het als een Dior-patroon te verkopen
72

. De komst van de 

‘Eva-couturepatronen’ was bijzonder genoeg voor een televisie-interview met de 

ontwerper en de moderedactrice van Eva73. Ook in het juninummer van het tijdschrift 

Elegance van 1969 konden lezeressen ‘Vogue-patronen’ bestellen om hun eigen haute 

couturekleding te maken
74

. Deze methode was dus tot de jaren zeventig populair. 

Alhoewel deze kleding volgens de Chambre Syndicale de la Haute Couture geen couture 

genoemd mag worden, was zij zeer geliefd, omdat zij direct afgeleid was van de haute 

couture. 

 De aandacht van de damesbladen voor zelfmaakmode naar Frans voorbeeld 

verminderde na de jaren zestig. In 1972 onderging het tijdschrift Eva een radicale 
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metamorfose, om te veranderen in het hippe tijdschrift Viva. “Dag breikous, dag 

zeurkous. In Viva is je tijd voorbij”
75

 zegt al iets over het imago van de zelfmaakmode in 

die periode. Viva begon met een zelfmaakafdeling waarbij niet langer Parijs de modellen 

leverde, maar Nederlandse ontwerpers in dienst waren. De kleding hoefde toen niet meer 

direct afgeleid te zijn van de Franse collecties.  

 Enkele jaren later verdween de zelfmaakmode uit de reguliere damesbladen en 

bleven de speciale tijdschriften voor zelfmaakmode over, zoals Knip en Burda. In deze 

bladen zijn nog steeds uitgebreide beschrijvingen van kledingstukken te vinden
76

. Ook in 

deze tijdschriften werd steeds minder naar Parijs verwezen. Aan het eind van de 

twintigste eeuw verwijzen deze bladen nog zelden naar bekende ontwerpers, en de 

kledingpatronen zijn van eigen, vaak Nederlandse of Duitse, hand. Deze bladen hebben 

een klein lezerspubliek, voor wie het niet meer draait om het namaken van de laatste 

mode. 

   

Er zit een luchtje aan 

De haute couture in Parijs dient commercieel gezien vooral voor het vestigen van een 

reputatie. Deze reputatie zorgt vervolgens voor de verkoop van licenties, parfums en 

cosmetica. Dit is verreweg de grootste bron van inkomsten van de Parijse haute couture 

huizen. Zoals Bourdieu al opmerkte schuilt het bijzondere van deze parfums niet in de 

chemische samenstelling ervan of in het aantal ingrediënten, maar in de magie die de 

naam van de couturier op de fles eraan geeft
77

. Wanneer deze magie verbleekt heeft dit 

grote financiële gevolgen. 

 De gevestigde Franse modehuizen hebben sinds eind twintigste eeuw als grootste 

taak om deze magie hoog te houden. Ontwerpers van wat oorspronkelijk couturehuizen 

zijn moeten boven alles aandacht genereren met hun creaties. Omdat er nog maar een 

kleine groep couture klanten bestaat, wereldwijd nog maar enkele honderden, en de 

kosten bovendien ontzettend hoog zijn, moeten de inkomsten elders vandaan komen. De 
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financiële afhankelijkheid van bijproducten is dus nog groter geworden
78

. Bijzondere 

modeshows met ‘avant garde’ ontwerpen zorgen voor foto’s in kranten en tijdschriften 

en dat verkoopt weer parfums, cosmetica en tassen. Met deze producten kunnen de 

modehuizen het grote geld binnenhalen. Zo steeg de omzet van Dior in 2002 met 41 

procent
79

, niet zonder de hulp van de hitserie Sex and the City. Daarin verscheen de 

hoofdrolspeelster met een Dior-tas, met het logo goed in beeld. In een van de 

memorabele scènes uit de serie valt zij in het water en roept: “Oh, my Dior!”. Kortom, 

haute couturehuizen verdienen nog steeds heel veel geld met statusproducten, maar niet 

met de verkoop van haute couture.  

 Voor consumenten die wel veel geld (er voor over) hebben, maar niet genoeg 

voor couture kleding, kan het dragen van een Dior tas een manier zijn om status te uiten. 

Het haute couture imago maakt deze producten interessant voor de consument, ook al 

hebben de tassen en parfums niets met couturekleding te maken. De Nederlandse 

couturehuizen hebben deze strategie niet kunnen toepassen. In de jaren zeventig stopte de 

ene na de andere Nederlandse couturier, en zelfs Dick Holthaus, toen Nederlands 

bekendste ontwerper, sloot in 1975 zijn couturehuis. Alleen Frank Govers wist in de 

volgende decennia inkomsten te genereren met parfums, reclamespotjes voor wasmiddel 

en entertainmentmodeshows. De couturiers die later kwamen hadden nog zelden een 

eigen atelier, en veel van het werk wordt gedaan door freelance coupeurs en coupeuses 

op privé-ateliers, een soort ‘ghost-tailors’.  

 

Statussymbool anno nu 

 Heeft Parijs nog steeds haar status en voorbeeldfunctie in Nederland? Qua 

kleedgedrag kan gezegd worden dat men zich minder aantrekt van wat men in Parijs aan 

heeft getrokken. Dit blijkt uit de modeberichtgeving, die bijna verdwenen is uit de 

reguliere media, en uit het straatbeeld, waaruit een minder duidelijke lijn naar voren 

komt. Maar zoals hierboven geschreven is de naam ‘Parijs’ als marketingmacht nog 

steeds groot. Al is Parijs de macht over het kleedgedrag kwijtgeraakt, haar economische 
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macht in de kledingindustrie, inclusief de parfum en accessoires industrie, is misschien 

wel gestegen. De eeuwenlang gevestigde naam van Parijs blijft voor vele mensen 

interessant klinken, wat dit dan ook mag betekenen voor hun kledingkeuze. “Parijs, 

Honingpot voor Rijken der Aarde” kopt een krant zelfs in 2003 nog
80

. 

 Gezegd kan worden dat Parijs vandaag de dag nog als statussymbool fungeert. 

Ook in Nederland is een Dior-tas een status artikel. Een gebruiksartikel krijgt door een 

merknaam extra betekenis. Een vleugje Parijs kan status geven aan een verder 

onopvallende outfit. Hiervoor zijn de tassen uitermate geschikt, aangezien er grote, 

glimmende, voor de kenner duidelijk herkenbare logo’s op zitten. Met een beetje 

creativiteit lijkt het trickle-down effect nog van toepassing. Een voorbeeldfiguur, zoals 

een bekende actrice, verschijnt in beeld met een bepaald mode item, en velen willen 

vervolgens een vergelijkbaar item bezitten. En niet vergelijkbaar in ontwerp, zoals men in 

de jaren vijftig en zestig nastreefde, maar vergelijkbaar in status. Kortom, iets met 

hetzelfde label erop. Niet het uiterlijk van het product bewijst dat het uit Parijs komt, 

zoals vroeger ‘het nieuwste model’ deed, maar het label geeft de statusinformatie.  

 Dat couture nog steeds interessant is blijkt uit het feit dat veel bedrijven liever een 

bekende couturier vragen dan een onbekende ontwerper om hun bedrijfskleding, fietsen, 

schoenen of meubelen te ontwerpen. Zo ontwierp couturier Frans Molenaar de 

bedrijfskleding voor Albert Heijn in de jaren negentig, uniformen voor de landmacht en 

voor de Haagse vuilnismannen, en draait het bedrijf inmiddels voor de helft op 

bedrijfskleding. Sheila de Vries ontwierp de grote-matencollectie voor Wehkamp, 

bedrijfskleding voor MacDonalds, en verkocht de afgelopen jaren twee keer per jaar een 

grote partij kleding via een Amerikaanse thuiswinkel-tv-zender. Ook de pakken die 

couturier Henk Hendriks voor de zaak van Frans Molenaar maakt kosten bij Molenaar 

drie keer zo veel als in zijn eigen kleine couturehuis
81

. De prijzen lijken dus eerder 

gerelateerd te zijn aan de bekendheid van de couturier dan aan de kwaliteit van het 

product. Cristian Lacroix heeft zelfs een haute couture waterfles ontworpen voor Evian. 

Een couture naam is dus nog steeds een waardevol marketingmiddel. 
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Conclusie hoofdstuk 2 

De macht van Parijs over het kleedgedrag in Nederland is verminderd sinds de jaren 

vijftig. Dit is terug te zien in de modeberichtgeving in de media. Ook de 

spionagepraktijken en de kopieermethodes worden door modejournalisten en andere 

personen in het modevak exclusief in de jaren vijftig en zestig geplaatst. Parijse kleding 

als statusmiddel heeft veel van haar kracht verloren. 

 Parijs heeft als statussymbool echter nog niet haar waarde verloren. De tassen en 

parfums met de logo’s van Franse modehuizen er op vinden ook tegenwoordig nog gretig 

aftrek. Deze statusmerken hebben wel minder invloed op het algemene kleedgedrag in 

Nederland. Wanneer Parijs gebruikt wordt om status te uiten betreft het eerder 

accessoires dan kleding. Anders dan in de jaren vijftig en zestig is niet de gelijkenis met 

het Franse ontwerp van belang, maar de aanwezigheid van een logo op het artikel.  

 

 



 30 

HOOFDSTUK 3: KWALITEIT EN KLASSE 

 

Dat mensen zich kunnen onderscheiden door middel van kleding is al besproken. Veblen 

noemde het volgen van de laatste mode als een manier om rijkdom te uiten, ‘conspicous 

consumption’
82

. Door altijd de laatste mode te dragen zien anderen dat je met regelmaat 

veel geld uitgeeft aan je kleding. Mode, de continue verandering van stijlen, wordt op die 

manier gebruikt om status te uiten. Maar het is niet alleen het volgen van de laatste mode 

waardoor men zich kan onderscheiden. Men kan zich ook onderscheiden met kleding op 

basis van kwaliteit of dure merken. Deze laatste twee zaken worden vaak aan elkaar 

gekoppeld. 

 

Materiaal 

In de hogere klassen is kwaliteit een sleutelwoord. Een van de redenen dat mensen dure 

kleding kopen is omdat het vaak kwaliteitskleding is. Het voordeel daarvan is niet alleen 

dat de kleding een langere levensduur heeft, maar ook dat andere mensen kunnen zien dat 

het kwaliteitskleding is, bijvoorbeeld als het op maat gemaakt is. Zonder zichtbare labels 

is het echter alleen te herkennen door mensen die enigszins verstand hebben van 

kwaliteitskleding, zoals mensen uit het modevak of dragers van kwaliteitskleding. 

Kenners zien of bepaalde kleding duur is of juist niet.  

 Het uitgangspunt ‘kwaliteit geen kwantiteit’ van de hogere klasse komt niet alleen 

naar voren in de prijs van individuele kledingstukken, maar ook in de materialen die 

gekozen worden. Men kiest voor zijde, linnen en kasjmir in plaats voor hun synthetische 

vervangers. De modekenners die ik gesproken heb lieten dat ook blijken: “Maar een 

pakje van Dior dat woog niets! Dat was dan een hele mooie Kasjmir wol op een hele 

lichte organza voering gezet. Ja dat was fantastisch, dat was ook wel comfort.” 
83

 “De 

wat chiquere mensen die hadden dan inderdaad lamswol of shetland truien, (...) En de 

mensen die in een wat lager milieu waren opgegroeid, die hadden synthetische vesten 

aan bijvoorbeeld (...).” 
84

 Hoewel in deze voorbeelden gesproken wordt over de jaren 
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vijftig, gelden ze ook vandaag de dag nog. Dit is geen verrassing, aangezien de 

natuurlijke, comfortabele materialen nog steeds ook de duurste zijn.
85

  

 Door de komst van alle synthetische vezels is er weer een opwaardering gekomen 

van kasjmir, zijde en andere ‘luxe’ stoffen, en recenter zelfs katoen. Dit past binnen 

Bourdieu’s concept van de ‘habitus’, wat betrekking heeft op de lichamelijke 

rangschikking van klassen
86

. Volgens dit idee worden klassenposities doorgevoerd in 

lichamelijke rangschikking. Elke klasse heeft haar eigen manier van omgaan met het 

lichaam. Dit heeft betrekking op lopen, praten, lichaamshouding, gebaren, enzovoort, wat 

subtiele informatie geeft over klasse. Maar het kan ook betrekking hebben op kleding. 

Een voorkeur voor fijn linnen, kasjmir en zijde geeft subtiele informatie over iemands 

sociale positie, en kan gebruikt worden om ‘goede smaak’ te uiten. Synthetische stoffen, 

dat is niets voor mensen met ‘smaak’:“En ik weet nog wel dat ik in 1955 of 1956 bij een 

tante in Den Haag ging logeren. En daar hadden meisjes (...) lila mohair vesten aan, van 

synthetisch mohairwol, grof gebreid, en die moest je ook nog achterstevoren dragen. En 

ik vond dat mooi! Oh en dat wilde ik ook! En dat mocht ik dus niet van mijn moeder want 

dat was ordinair.”
87

  

 De neiging naar bepaalde stoffen en de notie van kwaliteit kan ook verklaard 

worden aan de hand van Bourdieu’s ‘culturele kapitaal’
88

. Weten wat kwaliteit is en het 

ook herkennen in andermans kleding vraagt kennis in de vorm van cultureel kapitaal. 

“Like all signs, dress depends upon the cultural knowledge of the reader in order for it to 

be meaningful”
89

. Subtielere verschillen vereisen een grotere mate van cultureel kapitaal. 

Een modejournaliste kan een dure spijkerbroek van en goedkope onderscheiden:“Ik heb 

een uitzending gezien van en vraaggesprek met prinses Irene, op haar landgoed in Zuid-

Afrika. En zij had daar een spijkerbroek aan. En toen dacht ik: 'Ja, maar het is wel een 

hele mooie spijkerbroek'. Die gaan natuurlijk echt niet naar Hennes en Maurits of naar 

C&A.”
90

 Dus voor de kenners is dat verschil te zien. Zij hebben geen zichtbaar label 
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nodig om luxe kleding, en dus statuskleding, te herkennen: “Merknamen, dat was 

natuurlijk heel belangrijk, maar op een hele discrete manier. Je liep niet met het etiket te 

koop. Dus het was echt iets voor ons kent ons. De fijnproevers die herkenden het en 

andere mensen niet.”
91

 

 

Verloren kapitaal 

Volgens professionals in het modevak is de kennis van mensen op kledinggebied 

afgenomen. Mensen hebben volgens hen tegenwoordig minder kennis van materialen dan 

in de jaren vijftig: “Rijkdom, dat konden mensen aan elkaars kleding zien, absoluut. 

Mensen waren meer kwaliteitsbewust, hadden meer gevoel voor kwaliteit dan nu. Ik kom 

van de generatie waarin je dat inderdaad dus leerde, gewoon van je moeder. En de 

generaties die na mij zijn gekomen die hebben dat niet meegekregen.”
92

 Het culturele 

kapitaal wordt blijkbaar niet goed doorgegeven. Zoals beschreven in het vorige hoofdstuk 

is dat terug te vinden in de modeberichtgeving. 

 De eisen die mensen aan kleding stellen zijn veranderd. De mode-industrie past 

daar natuurlijk haar productiemethodes weer op aan. Zelfs de couture is daar in 

meegegaan. Couture betekende vroeger dat de naad met de hand gemaakt was, nu eisen 

klanten dat niet meer. Kleding hoeft zelfs niet meer altijd netjes afgewerkt te zijn. 

Sommige couturiers hebben daar toch wel moeite mee:“Gewoon de schaar er langs, of 

rafels er aan. Ik bedoel, bij ons zouden ze zeggen: ik geloof dat u gestoord bent! (...) Ik 

ben nu voor mevrouw Schröder een avondjurk aan het maken, en daar hangen de rafels 

bij. Zij wil het zo. Mijn coupeuse vindt het ook heel mooi, maar ik niet. Ik heb daar 

moeite mee.”
93

 Deze rafeltjesmode was natuurlijk ook tijdelijk, maar het vertelt wel iets 

over de afname in kwaliteitseisen wat betreft de afwerking van kleding. Waren in de 

jaren vijftig handgenaaide, onzichtbare zomen nog vanzelfsprekend bij dure kleding, 

tegenwoordig gaan veel consumenten daar losser mee om. 

 Een vergelijkbare ontwikkeling die heeft plaatsgevonden in de tweede helft van 

de twintigste eeuw is het bijna verdwijnen van de maatkleding. Vanaf het eind van de 
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veertiende eeuw werd kleding steeds meer op het lijf gemaakt. Vanaf de jaren zestig van 

de twintigste eeuw is hier verandering in gekomen. Aan de ene kant was er de verbeterde 

pasvorm in de confectie, waardoor kant en klaar gekochte kledingstukken beter stonden. 

Aan de andere kant is de pasvorm letterlijk en figuurlijk behoorlijk losgelaten met de 

opkomst van de sportkleding in het straatbeeld. Deze kleding hoefde niet op maat 

gemaakt, want de simpele ontwerpen en losse stijl passen iedereen.  

  

Klassiek kleedgedrag en anti-mode 

Klasse wordt effectief getoond door middel van kleding, maar dit heeft niet noodzakelijk 

te maken met mode
94

. Fijnproevers hoeven niet altijd geïnteresseerd te zijn in mode, en 

verwerpen ook vaak de ‘conspicous consumption’:“Bijvoorbeeld mensen met oud geld, 

die doen helemaal niets aan mode. Die gebruiken het werkelijk tot het op de draad 

versleten is. Maar als ze iets kopen, dan kopen ze iets van kwaliteit. Ja, die kopen hele 

dure schoenen, en die laten ze dan heel vaak maken. Tot ze echt uit elkaar vallen. Of de 

Cartier trui die krijgt van die plakken op de ellebogen. En overhemden echt tot op de 

draad versleten, maar wel hele dure op maat gemaakte overhemden. Dat heeft niets met 

mode te maken, maar wel met een manier van kleden. Terwijl als je hier in een volkswijk 

kijkt, dan hebben de mensen vaak vrij nieuwe kleding aan. Maar geen dure kleding.”
95

 

Constance Wibaut, zelf modejournaliste, vertelde dat haar familie het vreselijk vond dat 

zij over mode schreef onder haar eigen naam. In het progressieve milieu waaruit ze kwam 

werd mode niet serieus genomen: “Mijn moeder zei altijd: ‘Mode is iets voor 

dienstmeisjes”’.
96

 Ook volgens Maria van Nispen tot Sevenaer-Ruys de Beerenbrouck, uit 

Vierakker, was mode iets waar haar soort mensen zich niet mee bezighield. Ze lieten hun 

kleding wel maken door een couturiere, maar “De adel in Den Haag was heel anders, die 

deed aan de mode mee”
97

. Britse warenhuizen ontdekten begin twintigste eeuw al dat de 
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middenklasse meer op nieuwigheden belust was dan de traditionele bourgeoisie
98

, en de 

minachting van de mode is een maatschappelijke waardering die ook toen al bestond
99

.  

 Sommige leden van de hogere klasse gebruiken juist een traditionele, klassieke 

kleedstijl om daarmee hun status te uiten
100

. De kenmerken van die kleedstijl zijn 

‘langdurige kwaliteit’ en ‘agressieve anti-mode’. Een voorbeeld van deze anti-mode is de 

Burberry, een lichte regenjas waarvan de stijl door de jaren heen weinig veranderd is. 

Burberry (met de beige schotse ruit) is juist niet modieus
101

 maar wel duur. Ook de 

nautische kleedstijl, met de kleuren wit, rood, marineblauw en veel streepjes, mag in deze 

categorie geschaard worden.
102

 “(...) class is one feature of dress and plays a role in 

predisposing individuals to particular styles, not all of which exhibit the fashion impulse 

of change, but sometimes the anti-fashion impulse of continuity.”
103

 Dat de hoogste 

klasse deze kwalitatieve, klassieke stijl
104

 heeft aangenomen is in strijd met de aanname 

dat mode het voorrecht is van de hoogste klasse, zoals Veblen en Simmel dat hebben 

beschreven.
105

 

 In een interview met de filosoof Bernard-Henry Lévy in een speciale mode editie 

van Dépèche Mode
106

 worden hem 26 vragen over de mode gesteld. Lévy’s antwoorden 

tonen aan dat hij van wanten weet: “Vanaf de jaren zestig houd ik me op de hoogte van 

de mode. Tegenwoordig is Lacroix mijn favoriete modeontwerper. Persoonlijke stijl in 

relatie tot behoefte en omstandigheden, daar draait het om in de huidige mode.” Maar 

sprekender is de volgende passage: “Intelligentie valt volgens mij af te lezen aan kleding 

en houding. Mijn witte overhemden betekenen niets. Het is de simpelste manier en 

onopvallend. Beetje losjes, al wilde ik dat nooit cultiveren. Van hemden met dessins en 
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stropdassen houd ik niet. Mijn hemden worden gemaakt door een speciale naaister van 

Dior. Nee echt, ik heb nooit bewust gewerkt aan mijn uiterlijk of imago en ik zal er ook 

geen moeite voor doen om het te veranderen, want het echte leven is toch ergens 

anders.”
107

 Lévy spreekt zichzelf nogal tegen. Hij zegt geen moeite te doen voor zijn 

eigen garderobe. terwijl hij over een ‘speciale naaister’ van Dior spreekt. Hij is op de 

hoogte van de mode en ontwerpers, maar zegt zelf nietsbetekenende kleding te dragen. 

Dat laatste is natuurlijk onzin. Nietszeggende overhemden zijn misschien wel het ultieme 

statement. Uit deze uitspraken kan geconcludeerd worden dat Lévy zich profileert als een 

hoge-status-kledinggebruiker
108

. 

 Toppunt van anti-mode is natuurlijk koningin Beatrix. Schoudervullingen zijn uit 

de mode, maar de koningin doet nog steeds aan ‘powerdressing’
109

. Zij trekt zich, net als 

andere koninginnen, weinig aan van de mode. Gezien haar statuspositie is dit begrijpelijk, 

want wie heeft zij nu om na te volgen? Begin twintigste eeuw gaven koninginnen uiting 

van hun status door zich uiterst modieus en luxueus te kleden, maar nu kunnen zij zich 

alleen nog onderscheiden door een eigen, herkenbare stijl, die vaak eerder klassiek dan 

modieus te noemen is.  

 

Poloshirts en pastelkleuren 

Vooral Amerikaanse bedrijven hebben als eerste het grote geld gevonden in de klassieke 

kleedstijl. Ralph Lauren en Tommy Hilfiger komen in de jaren zeventig en tachtig op met 

hun modebedrijven zonder modieuze kleding. Deze mannen hebben het, ook in 

Nederland, bij een enorme doelgroep gemaakt door uit de mode te zijn. Amerikaanse 

ontwerpers zonder portfolio, zonder scholing in Parijs, zonder modeopleiding of iets van 

dien aard
110

. Zonder te schetsen of te naaien, oftewel, zonder nauwelijks echt te 

ontwerpen. Hun kleding is niet origineel, maar toch blijven ze voor de modegolf uit, door 

deze simpelweg te negeren. Beide bedrijven houden het bij de klassiekers, de jasjes, 

blouses, en truien die ze elk seizoen hergebruiken in nieuwe kleuren en materialen, met 
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hier en daar een nieuw detail, maar slim gecombineerd met opvallende beelden. Het zijn 

de haute couturiers van de marketing
111

.  

 Als oorspronkelijk ontwerpers van mannenkleding ontdekten zij dat het zinloos 

was om te proberen mannenkleding te verkopen door middel van nieuwe modesnufjes. Er 

moest creativiteit gelegd worden in het verpakken van het bekende, om het begeerlijker te 

maken dan de anonieme huismerken. Tegen het eind van de jaren negentig waren ook 

veel meer vrouwenmerken gericht op marketing: “It’s not the jeans or the shirt but the 

image”
112

. Het interieur van de polowinkels is volledig geïnspireerd op de Engelse 

landhuisstijl, inclusief schilderijen van mannen op paarden en imitatie-openhaard. 

Hieruit, en uit de prijskaartjes, kan de consument opmaken voor welke sociale klasse 

deze mode bestemd is. Aan de vorm van de kleding zelf is dit namelijk niet te zien.    

 

Klassiek en toch modieus 

Binnen de klassieke kleedstijl komen, ondanks haar stabiliteit, modes voor. Namelijk in 

de manier waarop de ‘tijdloze’ kledingstukken gedragen worden. Het is dan bijvoorbeeld 

mode om constant een trui over de schouders gedrapeerd te hebben. De klassieke trui 

wordt dan als modieuze stola gebruikt. Of het is mode om meerdere kledingstukken over 

elkaar gedragen. Van poloshirts bijvoorbeeld worden er dan twee over elkaar gedragen. 

De kraagjes worden opgezet, waardoor goed te zien is hoeveel shirts er gedragen 

worden
113

. Het is ook een periode mode geweest onder scholieren om het krokodilletje 

van Lacoste-shirts te tornen. De boodschap zou zijn geweest: ‘wij hebben zo’n merkje 

niet nodig’
114

. Natuurlijk moest dat tornen wel een beetje slordig gebeuren, zodat 

duidelijk was dat het shirt niet van de Hema kwam. Ook binnen de klassieke kleedstijl 

bestaan dus modes. Al verandert er weinig aan het ontwerp, de manier waarop de kleding 

gedragen wordt kent wel variaties.  
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Kwaliteit merken 

De symbolen die je verwerft zeggen iets over wie je bent
115

. Kort door de bocht wordt 

kleding vaak door mensen gebruikt om te vertellen dat ze goed zijn. Merkkleding is een 

hele simpele, snelle manier om dit te vertellen. Om modieuze kleding te herkennen moet 

iemand enigszins op de hoogte zijn van de recente veranderingen. Bovendien is de mode 

niet overal gelijk met dezelfde snelheid. Veel merkkleding is echter, dankzij een stabiel 

logo en intensieve, wereldwijde campagnes, bijna overal door iedereen herkenbaar.  

 Of mode je nu interesseert of niet, er zijn altijd een aantal merknamen en 

kledinglogo’s die je kent. Zelfs kleine kinderen van vijf of zeven, die gewoonlijk een 

woordenschat van tussen de vijfhonderd en duizend woorden bezitten, kunnen 

honderdvijftig tot tweehonderd merken herkennen
116

. Ook mensen die beweren dat 

merken voor hen niet veel betekenen, laten deze toch een grote rol spelen bij de 

beoordeling van producten
117

. Gemerkte goederen worden door alle groepen positiever 

beoordeeld, onder meer omdat er kwaliteit mee wordt geassocieerd
 118

. De bekende 

merken zijn vaak ook de dure merken, dus kunnen zij als statusmiddel fungeren. 

 Bourdieu schrijft: “Waar het om gaat is ‘persoonlijkheid’, dat wil zeggen de 

kwaliteit van de persoon die wordt bevestigd in het vermogen om zich een 

kwaliteitsobject toe te eigenen.”
119

. Wat dan bedoeld wordt met ‘kwaliteit’ is afhankelijk 

van de sociale context. Niet de aangeboren kwaliteiten van objecten zijn belangrijk, maar 

de symbolische eigenschappen die ze in de sociale context krijgen toegeschreven. Als de 

geliefde merkkleding in uiterlijk herkenbaar zou zijn als kwaliteitskleding, dan zouden de 

logo’s erop niet nodig zijn. De kleding verschilt echter weinig van de huismerken, die 

soms in dezelfde fabriek in Azië vervaardigd zijn, dus geeft het logo er waarde aan.
120
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 De merknaam is eind twintigste eeuw zo belangrijk geworden omdat het steeds 

eenvoudiger werd, en ook minder kostbaar, om modieuze dure kleren na te maken. Een 

goedkope kopie is op straat aan te treffen bijna op hetzelfde moment dat het dure 

origineel in de etalage word gezet. Dit is geen nieuw verschijnsel, want ook de haute 

couture collecties van Worth en Poiret werden nagemaakt en verkocht in veel goedkopere 

versies in andere winkels. Worth was de eerste die labels met zijn naam op kleren 

bevestigde, om de ‘echte exemplaren’ van de ‘valse’ te onderscheiden, en al in 1880 

werden er valse merketiketten gemaakt. Echter, tot de vroege jaren zeventig waren de 

labels nogal klein en aan de binnenzijde van de kleren bevestigd. Sindsdien zijn ze steeds 

beter zichtbaar geworden
121

. De labels werden steeds groter en werden steeds vaker 

midden op kleren en accessoires gezet. Deze trend werd versterkt door het wijdverbreide 

gebruik van licenties sinds de jaren tachtig. Hierbij verkoopt een bekend ontwerper zijn 

naam, waarna deze verschijnt op willekeurige producten. De merknaam op het product 

zegt dan niets meer over de maker, maar functioneert enkel om te verkopen. Hieruit blijkt 

dat voor veel consumenten een merknaam op kleding voldoende reden is om die kleding 

te dragen. Het label vertelt dat de kleding prijzig is, waardoor de vaak simpele kleding 

toch als statussymbool kan functioneren. 

 

Conclusie hoofdstuk 3 

Kwaliteit als statussymbool is in het algemene kleedgedrag minder belangrijk geworden. 

Kledingkennis over materialen en technieken, in de jaren vijftig het culturele kapitaal, is 

gedurende de periode afgenomen, en vooral dameskleding wordt minder vaak op maat 

gemaakt. De modeberichtgeving die eerst zeer gedetailleerd was is steeds breder en 

abstracter geworden, met minder informatie over de kwaliteit van producten.  

 Een kleine groep houdt zich vast aan kwaliteit, maar dit staat vaak los van de 

mode. Kwaliteit kan als kleedstijl opgevat worden en gaat vaak samen met een stabiel 

uiterlijk, ook wel anti-mode genoemd. Mogelijk door vermindering van kennis wordt 

kwaliteit in toenemende mate gezocht in merkkleding. Merkkleding zonder enkel 
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modieus aspect is een relatief nieuw fenomeen uit de jaren zeventig, en wordt vooral door 

Amerikaanse kledingbedrijven door middel van imagomarketing verkocht. Kennis over 

kwaliteit lijkt vervangen te zijn door kennis over kledingmerken. Toch worden de dure 

merken door de consument vaak gekoppeld aan kwaliteit, wat dit dan ook mag 

betekenen. Het herkennen van de logo’s op de kleding zou nu opgevat kunnen worden als 

cultureel kapitaal.  

 Anders dan in de film- en muziekindustrie kent de mode-industrie geen 

intellectueel eigendom. Bijna iedereen kan daarom modieus gekleed gaan door middel 

van goedkopere versies van nieuwe ontwerpen. Status wordt door de hoogste klasse geuit 

doormiddel van een klassieke kledingkeuze, een basisstijl, in plaats van door het dragen 

van de laatste mode. Om de tijdloze dure kleding toch te onderscheiden, wordt er gebruik 

gemaakt van logo’s op de kleding. Deze logo’s, die in tegenstelling tot de ontwerpen wel 

beschermd zijn, vertellen dat het prijzige kleding betreft en geven status. ‘Conspicous 

consumption’ lijkt van toepassing te zijn op merkkleding, omdat het ‘onnodig’ duur is 

terwijl het niet veel verschilt van overige kleding. Ook het trickle-down effect is niet 

verminderd, want de dure merkkleding is zeer geliefd bij de lagere sociale klasse. Naast 

mode, de continue verandering van stijlen, gebruikt men sinds de jaren tachtig steeds 

vaker merken om zich te onderscheiden. De, relatief stabiele, merkkleding heeft voor een 

groot deel de statusfunctie van modieuze kleding overgenomen.  
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HOOFDSTUK 4: LEEFTIJDSGROEPEN EN MODE 

 

In 1973 schrijft Bruno du Roselle, algemeen gedelegeerde van de Franse Prêt-á-porter-

federatie, een analyse van de recente ontwikkelingen in de mode, met de titel La crise de 

la Mode
122

. Uit de ondertitel van zijn boek, La revolution des jeunes et la mode, blijkt dat 

hij de jongeren verantwoordelijk stelde voor de ‘problemen’ in de modewereld. De 

kledingindustrie maakte inderdaad een moeilijke periode door in de tweede helft van de 

jaren zestig en de jaren zeventig. De faillissementen volgden elkaar op en de modezaken 

die zeker wilden zijn van hun voortbestaan moesten een nieuwe koers gaan volgen
123

. De 

Parijse haute couture wekte geen respect meer. Had zij misschien afgedaan als 

statussymbool?  

 

Een hele nieuwe doelgroep 

In de jaren vijftig richtten de grote Parijse ontwerpers zich uitsluitend op de elite die 

voldoende geld had om zich door hen te laten kleden. Deze kleine elite was invloedrijk 

genoeg om als model te kunnen dienen voor de rest van de samenleving. Er zijn twee 

redenen waarom de invloed van een kleine groep zo groot kon zijn. Allereerst kwamen de 

persoonlijkheden die het meest in de modieuze publiciteit stonden uit deze groep. En 

daarnaast beschikte de samenleving in die jaren nog over een betrekkelijk simpele 

hiërarchische structuur, met weinig alternatieve invloedshaarden
124

. Het monopolie van 

de goede smaak werd nauwelijks aangevochten. 

 Van een specifieke jeugdmode was in de jaren vijftig geen sprake. Dit is te zien 

aan de modeberichtgeving in damesbladen. Er waren kleren voor volwassenen en kleren 

voor kinderen. De leeftijdsgroep tussen 15 en 20 jaar droeg of het een of het andere. 

Omdat de overgangsfase tussen kindertijd en volwassenheid weinig zelfstandige 

betekenis had, was meer keuze ook niet nodig. Meisjes droegen dezelfde kleding als 

volwassen vrouwen, maar in een simpeler uitvoering, want eenvoud was het kenmerk van 
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jeugdig: “elegantie is voor jonge meisjes een air van eenvoud, zonder nonchalance, maar 

ook zonder gekunsteldheid”
125

   

 Aan het eind van de jaren vijftig kwam er verandering in de relaties tussen 

volwassenen en jongeren. Door de enorme uitbreiding van het voortgezet en hoger 

onderwijs en de stijgende welvaart werd de overgang tussen kindertijd en volwassenheid 

langer en kreeg daardoor een zelfstandiger karakter
126

. Door de effecten van de 

naoorlogse geboortegolf was deze bevolkingsgroep ook simpelweg groter. De financiële 

autonomie van de jeugd binnen de gezinseconomie nam toe en er ontstond een specifieke 

jeugdmarkt.  

 

En nieuw modesysteem 

Kleding om een jeugdidentiteit te tonen was er in het Nederland van 1960 nog 

nauwelijks. Modehuizen en confectiebedrijven boden geen speciale kleding aan voor de 

leeftijdsgroep rond de twintig. Zij bleven gericht op de Parijse haute couture en hadden 

niet de kennis om kleding te maken die aan de nieuwe behoefte zou kunnen voldoen. Ze 

bezaten te weinig informatie over de wensen van de jongere generatie, want daar hadden 

ze zich nog nooit op gericht. Het tijdschrift Dameswereld, een vakblad voor coupeuses, 

klaagde in 1956 dat er zo weinig aantrekkelijke modellen voor ‘onze bakvisjes’ waren
127

. 

Er was tegen 1960 potentieel een grote vraag naar een nieuw soort jeugdmode, zonder dat 

daar aan voldaan kon worden. 

 Dit gat in de markt werd opgevuld doordat de jeugd simpelweg haar eigen 

modesysteem opstartte: de boetiekmode. De boetiekwinkels, met speciale kleding voor de 

jeugd, kwamen het eerst in Engeland op
128

. De ‘mode-revolutie’ breidde zich vanuit 

Engeland uit naar het vaste land van Europa, waarbij de zij in Nederland met veel 

vertraging op gang kwam. Terwijl Mary Quant al in 1955 haar eerste zaak in Londen, 

Bazaar, opende, en Dorothée Bis de eerste Franse boetiek opende in 1962, schreef 

Margriet, Nederlands belangrijkste modetijdschrift, in maart 1966 nog: “Parijs 1966... 
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De mode die straks ook de Uwe wordt”
129

. In de herfst van 1966 werd Londen voor het 

eerst als modecentrum erkend in Nederland
130

. Tegen die tijd was Mary Quant haar 

memoires al aan het schrijven. In 1966 werd ook de eerste boetiek in Nederland geopend, 

Kink 22 in Amsterdam, waarna er velen volgden. In de modejournalistiek zorgde de 

boetiekmode voor verwarring: “Zijn het eendagsvlinders of blijvertjes? Zijn ze alleen 

maar ‘gek’ of moet je ze serieus nemen? Is zo’n boetiek iets of ‘niets’? In ieder geval 

veroorzaakt de boetiek nogal wat deining!”
131

  

 

Twee modesystemen naast elkaar 

De boetiekmode kan beschreven worden als een eigen modesysteem van de jeugd, omdat 

de ontwerpers van de kleding in de boetieks buiten de gevestigde mode-industrie stonden, 

en bovendien deel uitmaakten van de groep waarvoor de kleren bestemd waren, de jeugd. 

Hoewel de kleren vaak slecht gemaakt waren en de zakelijke leiding soms amateuristisch 

was, konden veel boetieks een groot succes worden, omdat de smaak van de ontwerpers 

geheel overeen kwam met die van hun publiek.  

 Kleding werd in de boetieks gepresenteerd als onderdeel van een levensstijl, met 

popmuziek op de achtergrond en een andere inrichting dan de gevestigde modezaken. 

Hoewel deze methode, kleding verkopen door middel van levensstijl
132

, als nieuw werd 

gezien, werd dit al heel lang toegepast door de couturehuizen. Het eerste couturierparfum 

stamt immers van voor de eerste wereldoorlog
133

. Maar tot dan toe was het de levensstijl 

van de rijke elite, waarbij de kledingontwerpen, los van de levenstijl, werden 

overgenomen door de rest van de mode-industrie. De levensstijl die de boetieks 

aanboden, de jeugdcultuur, had echter niets meer te maken met die van de haute couture 

klanten. Gedurende deze ‘moderevolutie’ bestonden er dus twee modesystemen naast 

elkaar, met als basis twee zeer verschillende levenstijlen die als voorbeeld dienden. Waar 

voorheen de haute couture levenstijl van de elite het voorbeeld was, en status verleende, 

was er nu jeugdcultuur, waarbinnen de jeugd haar eigen statusverdeling kon maken. De 
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leeftijdsklasse rond de twintig jaar vormde in modieus opzicht steeds meer de avant-

garde.  

  

Modejournalistiek in tweestrijd 

Toen de jeugdmode eenmaal erkend werd als stroming kreeg de gevestigde 

confectiemode, die gericht was op Parijs, een minder positief, saaier imago. Margriet 

schreef eind 1966: “De eer van de boetiek komt aan de jongeren toe. Zij zijn het die met 

daverende beat- en mode- ‘happenings’ hun aanval openden op ‘de saaie duffe 

(massa)confectie’ en toen hun eigen modekoers volgden”
134

. Hoewel hier “de saaie duffe 

(massa)confectie” gebracht wordt als een quote van de jeugd, wordt er door het 

toonaangevende modeblad wel gesproken van ‘de eer van de boetiek’ en ‘hun aanval’. De 

modejournalistiek kiest geen partij, maar weet wel dat ze de nieuwe partij niet kan 

negeren in haar berichtgeving.  

 Mogelijk in een poging de twee modesystemen op elkaar aan te laten sluiten kopt 

Margriet nog: “Opvallen mag, tiener, maar dan door goede smaak”
135

. Dat op dat 

moment Londen én Parijs door de journalistiek als modecentra opgevat worden blijkt uit 

de zin: “Als je de jonge mode van Londen en Parijs volgt, zie je er veel aparter en leuker 

uit!”
136

. Het modesysteem van de jeugd wordt alsnog behandeld als een mode die 

voorgeschreven kan worden: “(...) een spijkerbroek met daaronder –foei!- geklede 

schoenen met hakjes?”
137

. Net als bij de collecties van de couturiers in Parijs worden 

bepaalde elementen van de nieuwe jeugdmode positief ontvangen, terwijl andere worden 

afgekeurd: “Dank je cape nu maar eens af en neem zo’n leuke glimmende lakjas, die je in 

Margriet 5 hebt kunnen zien.”
138

 Het minder moderne blad De Vouw en Haar Huis doet 

geen moeite om de frustratie, die leek te bestaan onder volwassen dames, te verbergen: 

“We zijn dus wel frisser, maar beslist lelijker geworden. En van maintien is niet veel 

over. In een plooienval is een révérence te maken en met een draperie is een stijlvol 

gebaar mogelijk. Maar wij, ouderen, kunnen alleen nog maar plukken aan onze kleren 
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om ze op hun plaats te houden; de jongeren twisten.”
139

 Het lijkt hier niet alleen te gaan 

een andere leeftijdsgroep, want uit de woordkeuze valt op te maken dat dit de hogere 

sociale klasse betreft. 

 

Klaar om te dragen 

De uitvinding van de boetieks kunnen, naast de stijgende prijzen van de haute couture en 

de groei van de middenklasse, gezien worden als belangrijke aanleiding voor het ontstaan 

van de prêt-à-porter, de chique confectie. Het was Yves Saint Laurent die in 1966 als 

eerste haute couturier een boetiekje opende, op de rive gauche, de linker oever, in Parijs. 

Daar verkocht hij kleren uit zijn eigen collectie, die klaar-om-te-dragen waren. Een 

couturestuk was per definitie een enkel stuk, terwijl de kleding in de boetiek in serie 

gemaakt werd. Het was nog steeds erg duur, maar het stond in geen verhouding met de 

onbetaalbare couture aan de rechter oever van de Seine. 

 Het waren veel couture klanten die het wel leuk vonden om tussendoor wat in de 

boetiek te kopen
140

. De prêt-à-porter collectie leek eigenlijk een oplossing voor het 

betaalbaarheidprobleem van de unieke couture stukken. Binnen de kortste keren had elke 

couturier een prêt-à-porter collectie. De besloten modehuizen kregen er een boetiek bij, 

waar men zonder afspraak naar binnen kon lopen. En door de etalages werd de mode snel 

zichtbaar op straat. Dat ook dure kleding van haute couturehuizen op een minder gesloten 

manier verkocht werd lijkt in navolging van de jongerenboetieks. Opvallend is dat er in 

2008 weer wordt teruggegrepen op de stijl van de gesloten modehuizen. De nieuwe 

website van ontwerpersduo Viktor en Rolf is vormgegeven als het interieur van een grote, 

witte villa, en heeft als openingstekst: “Welcome to the house of Viktor & Rolf. Follow 

the black ribbon and you will be guided through the different rooms of the House. Join 

the Secret Service and benefit from exclusive privileges. Your personal invitation is 

waiting for you on the desk in the Hall.”
141

 

 De prêt-à-porter collecties van de couture ontwerpers werden getoond in een 

aparte modeshow, in een ander seizoen dan de couture. Dit werden de eerste shows met 
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muziek en spektakel. Vervolgens kwamen er ook andere ontwerpers, die geen couture 

atelier hadden maar wel hele dure confectie maakten, hun prêt-à-porter collectie tonen 

tijdens deze gelegenheid
142

. Het ontwerpersvak werd breder en vernieuwingen werden, 

via de catwalk van de prêt-à-porter, nu ook aangedragen vanuit de luxe confectie 

industrie. De term couturier moest plaats maken voor ‘designer’ en ‘stylist’. Het hebben 

van een couturehuis werd minder belangrijk dan het brengen van vernieuwingen. De 

Parijse kledingindustrie past zich dus aan en neemt veel elementen van het nieuwe 

jeugdmodesysteem over. Dit is deels te danken aan de Amerikaanse inkopers, die in 

Parijs concludeerden dat ze de collecties van de ‘non-couture’ ontwerpers veel frisser en 

origineler vonden
143

.  

 

Status aparte 

Jeugd wordt in de tweede helft van de jaren zestig haast een status op zich. De jongeren 

willen niet meer zijn zoals de ouderen
144

, en jeugdigheid wordt een soort statusmiddel. 

Meisjes werden in de jaren vijftig niet als wezenlijk anders gezien dan volwassen 

vrouwen. Zij droegen dezelfde soort kleren. Maar ze hadden een lagere status, vandaar 

dat de kleren eenvoudiger in uitvoering waren, zoals traditioneel gezien past bij iemand 

die lager in rang is
145

. Jeugdigheid was geen streven: “In die tijd had je een heel ander 

schoonheidsideaal dan nu. (...) Je probeerde om er een beetje tijdloos uit te zien. Dus niet 

meteen op de leeftijd. En jong was helemaal geen pre. (...) In ieder geval leeftijdsloos. 

Niet onmiddellijk te schatten.
146

 Een veel genoemde term in mijn gesprekken met 

professionals is ‘damesachtig’. Er werd gestreefd naar het uiterlijk van een ‘dame’, wat 

meer zegt over sociale status dan over leeftijd.  

 Dat jeugdigheid in de jaren zestig werd nagestreefd kan herkend worden in het 

uiterlijk van de kleding. De trapezelijn, die bepalend was voor de jaren zestig, bestond uit 

tailleloze overgooiers en mantels die van boven smal waren en naar onderen toe wijd 
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uitliepen, meestal tot net over de knie. Deze jurken moesten jong en grappig zijn. Door de 

stijve stoffen en felle kleuren leek het een beetje op kinderkleding.
147

 “De elegante dame 

van de voorgaande decennia maakte plaats voor een ogenschijnlijk naïef kindvrouwtje 

dat met grote reeënogen de wereld in keek.”
148

  

 De manier waarop de kleding gepresenteerd werd in de jaren zestig vertelt ook 

veel over het jeugdige ideaal. Modeberichtgeving toont niet alleen kleding, maar ook een 

lichamelijk ideaal
149

. Modefotografie kreeg grote invloed. De kleding werd niet meer 

statig geshowd op koele, elegante vrouwen, netjes en formeel. De modellen werden 

rennend, springend en vliegend gefotografeerd, het liefst op spannende locaties. Deze 

foto’s stralen een jong, speels imago uit. Termen als ‘elegant’ en ‘stijlvol’ maken plaats 

voor ‘jeugdig’ en zelfs ‘hip’. Dat de carrière van het eerste topmodel, de supermagere 

Twiggy met tienerfiguur, slechts van haar vijftiende tot haar negentiende levensjaar 

duurde, zegt wel hoe jong het ideaalbeeld was. Deze trend in de fotografie was tijdelijk, 

want in de jaren tachtig heeft zij plaats gemaakt voor een zakelijke, volwassen stijl en 

‘power-dressing’. 

 Gedurende de jeugdperiode, halverwege de jaren zestig tot begin jaren zeventig, 

was het ideaalbeeld in de mode dus jong en kwamen veel modevernieuwingen uit de 

jeugdcultuur. Hoewel dit tijdelijk was heeft het veel veranderd in de mode-industrie. De 

confectie-industrie liet zich niet meer enkel door Parijs leiden, want voor haar 

consumenten was dit niet langer het grote voorbeeld. Haute couture ontwerpers, en hun 

klantenkring, verloren hierdoor hun leidende positie. 

 

Financiële macht 

Kleding werd in de jaren zestig goedkoper. Dit kwam vooral door de handelscontacten 

die firma’s in het westen maakten met firma’s in lage lonen landen. Kleren hoefden niet 

meer lang mee te gaan. De kwaliteit van de kleding was in vergelijking met voorgaande 
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decennia slechter
150

, maar modieus was deze kleding wel. Waar kwaliteit en modieus 

voorheen vaak samenging, omdat beide eigenschappen gepaard gingen met het budget, 

hoefde de nieuwe modieuze kleding niet van kwaliteit te zijn. In de mode zijn werd 

minder afhankelijk van iemands inkomen.
151

 De financiële elite raakte zo het alleenrecht 

op de nieuwste mode kwijt, en modieuze kleding vertelde minder over iemands 

maatschappelijke status dan voorheen. 

 In 1965 sprak moderedactrice Eva Pennink in NRC haar afschuw uit over de 

“Yeah Yeah- en Yop Yop-mode voor jonge meisjes waarmee Frankrijk op het ogenblik 

overspoeld wordt”. Couturiers hielden steeds minder rekening met vrouwen “die de 

allerprilste jeugd reeds in goede orde achter zich hebben”, schreef Pennink
152

. Deze 

journaliste, een volwassen vrouw uit een goed milieu, behoorde tot de groep die op dat 

moment haar grip op de mode kwijt was.  

 

Exclusief voor de jeugd 

Hoewel de boetieks een alternatief modecircuit vormden, buiten de gevestigde mode-

industrie, stonden zij niet buiten de mode. Ze stelden niet de principes van de 

modewereld ter discussie, maar wel de verhoudingen daarbinnen en de producten die 

daaruit voortkwamen. Er was geen vijandige houding tegenover de mode als zodanig. De 

boetiekontwerpers vochten slechts het monopolie van het Parijse establishment aan
153

.  

 Pas bij de hippiegeneratie van 1968 raakte het hele verschijnsel mode, in haar 

westerse vorm, in diskrediet. Grote groepen jongeren bestreden de kledingindustrie niet 

op haar eigen termen, zoals de ontwerpers van de boetieks hadden gedaan, maar door 

haar te negeren. Dit werd gedaan door kleren uit India, Afghanistan en Marokko te 

importeren, oude jurken van oma van zolder te halen, of kleding van dumpzaken en de 

tweedehandsmarkt te kopen
154

. Hoewel deze kleedstijl zeker tot mode gerekend kon 

worden werd hiermee de westerse mode-industrie bewust genegeerd. Maar aangezien de 
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mode-industrie zo slim was ook deze stijl over te nemen, werd dit effect snel teniet 

gedaan. 

 Eind jaren zeventig stond weer een nieuwe jeugdbeweging op, de punkers. Hun 

anti-mode was gebaseerd op het contrast met de esthetische norm binnen de mode
155

. In 

hun afgedragen en kapotte kleren in donkere kleuren leken zij veilig voor de imitatie van 

de confectie-industrie. Toch namen haute couture ontwerpers ook deze stijl over, en is 

bijvoorbeeld zwarte kleding sinds de jaren tachtig geaccepteerd, terwijl het daarvoor als 

rouwkleur werd gezien.  

 Ondanks de misschien vergeefse pogingen van de jeugd om zich te distantiëren 

van de mode-industrie, blijkt uit het bovenstaande wel dat invloeden op de mode sinds de 

jaren zestig steeds vaker vanuit de jonge bevolkingsgroep komen. Het is veel minder de 

hoogste sociale klasse in combinatie met de couturiers die de vernieuwingen initieert. De 

kleding die sindsdien gemaakt wordt voor jonge mensen is modieuzer dan kleding voor 

ouderen
156

. Zo wisselt kledingbedrijf Hennes en Mauritz, een winkelketen met een jonge 

klantenkring, elke zes weken van collectie. Modieuze kleding lijkt dus belangrijker voor 

jongeren dan voor ouderen
157

. Enkele modejournalisten spraken in de interviews zelfs uit 

dat de huidige mode enkel voor de jeugd is.  

 Ook de gedachte dat mode niet meer bestaat kan een gevolg zijn van het 

verjongen van de doelgroep van mode. Hierbij spelen de plekken waar en de tijden 

waarop modieuze kleding gedragen wordt een rol. Jongeren dragen hun modieuze 

kleding vooral op plekken waar andere jongeren zijn, en minder in de aanwezigheid van 

de oudere bevolkingsgroep. Dit kan een reden zijn waarom mode meer aanwezig is ‘s 

avonds in het uitgaansleven dan overdag op straat. Het maakt de toch al zo 

gefragmenteerde mode minder zichtbaar, wat uitspraken kan uitlokken als: “de mode 

bestaat niet meer”
 158

.  
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Conclusie hoofdstuk 4 

De bevolkingsgroep die zich bezighoudt met mode is kleiner geworden in de tweede helft 

van de twintigste eeuw. In de jaren vijftig was er een mode voor iedereen. De hogere 

klasse droeg als eerste de nieuwe mode, doordat daar een bepaald prijskaartje aan hing, 

en de rest volgde, bewust of minder bewust. Sinds de opkomst van de jeugdcultuur, met 

haar eigen mode, bestaan er meerdere modes naast elkaar. In de loop van de periode werd 

mode minder afhankelijk van economische middelen en is het steeds meer het terrein 

geworden van de jeugd. Vernieuwingen komen vaak vanuit deze groep, of worden 

bedacht voor deze groep, en dringen vaak uiteindelijk in verzwakte versie door tot de 

gehele mode industrie. Verschillende leeftijdsgroepen krijgen andere statusregels wat 

betreft kleding. Vooral voor jongeren zijn de wisselingen in de mode van groot belang bij 

het verkrijgen van status. Vandaar dat mode, veel meer dan halverwege de twintigste 

eeuw, als het domein van de jeugd gezien wordt.  

 



 50 

HOODSTUK 5: MODE, DEMOCRATISERING EN INDIVIDUALISERING 

 

Wat is democratisering 

Wat bedoelt men met ‘democratisering van de mode’? Aan de hand van literatuur waarin 

dit besproken wordt heb ik een aantal uiteenlopende interpretaties op een rij gezet. 

Mode is democratischer naarmate: 

• het aantal mensen en groepen die gebruik maken van modieuze kleding toeneemt.  

• de invloeden op de mode uit meerdere lagen van de bevolking komen. 

• het aantal stijlen dat naast elkaar geaccepteerd wordt toeneemt.  

• diversiteit in kleedgedrag binnen groepen toeneemt. 

• onder consumenten het gevoel van invloed op de mode toeneemt. 

• de ontwerpende macht verspreid is over meerdere ontwerpers en gebieden.  

• mode uitingen minder te maken hebben met uitingen van materiele welstand en 

sociale status, en meer te maken hebben met individuele expressie.  

• een bepaalde stijl door meer groepen in de bevolking gedragen wordt. 

Vaak worden deze benaderingen gecombineerd, zoals hier door kunstcriticus Dirk 

Lauwaert: “Ondertussen geeft de gedemocratiseerde mode de indruk dat we ons aan de 

‘catch-22’ van conformisme en snobisme kunnen onttrekken. Deze prestatie van de mode 

is te danken aan de bevrijding van de kleding – haar economische toegankelijkheid, haar 

massale verspreiding, haar snelle wisseling, haar functionaliteit, haar fantasie in vorm, 

het explosieve aanbod van nieuwe materialen en de rijkdom van hun textuur, maar ook 

de intellectuele verdieping en de museale ambitie lijken de kleding in een radicaal andere 

bedding te hebben gevoerd.”
159

  

 

Massaproductie en democratisering 

De massaproductie van kleding, ontstaan in de 19
e
 eeuw, wordt vaak in verband gebracht 

met democratisering van de mode. De invoering van naaimachines en breimachines 

openden nieuwe mogelijkheden voor massaconsumptie. Voorheen was kleding enorm 

duur geweest, maar nu werd het gemakkelijk bereikbaar voor meer mensen.  
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 Eind negentiende eeuw sprak socioloog Herbert Spencer de verwachting uit dat 

de mode met de toenemende democratisering van de samenleving op de lange duur zal 

verdwijnen
160

. Hij verwachtte dat het ‘trickle-down’-effect in de twintigste eeuw zou 

verdwijnen. Als we dit betrekken op de tweede helft van de twintigste eeuw heeft hij voor 

een deel gelijk gekregen. Wat de mode betreft wordt in de jaren vijftig enkel naar de 

hoogste sociale klasse gekeken, terwijl dit in de daaropvolgende decennia niet langer het 

geval is. Kleding is echter ook aan het eind van de twintigste eeuw een statussymbool.  

 Thorstein Veblen heeft, tijdens diezelfde bloeiperiode van de massaproductie, een 

minder optimistisch toekomstbeeld dan Spencer. Ook hij is geen liefhebber van mode, 

maar democratisering ervan komt in zijn theorieën niet voor. Waar Spencer de 

moderniteit ziet als een voorwaartse beweging naar een rationele samenleving, vindt 

Veblen de moderniteit grotendeels een irrationele orgie van consumptie
161

. 

Massaproductie van kleding wordt door Veblen niet gezien als democratisering van de 

mode. Wanneer hij over mode spreekt komt vooral de irrationaliteit er van naar voren, en 

democratisering lijkt geen optie in het systeem van imitatie. Veblen stelt eenvoud en 

functionaliteit als norm, en meent dat alles wat hiervan afwijkt lelijk en irrationeel is. Hij 

kon echter niet weten dat ook eenvoud een mode kon worden, zoals Chanel en Patou in 

de jaren twintig van de daaropvolgende eeuw bewezen, geïnspireerd door de 

reformbeweging.  

 Filosoof Lars Svendsen brengt in zijn essay Mode
162

 de toegenomen economische 

bereikbaarheid van kleding voor de arbeidersklasse in verband met democratisering van 

de mode. Volgens Svendsen betekende deze democratisering niet dat alle onderscheid 

wegviel, maar dat bijna iedereen in de sociale wisselwerking van de mode werd ingelijfd, 

en dat de lagere klassen ook konden deelnemen aan de strijd om er voornaam uit te zien. 

Hoewel hij toegeeft dat deze tendens sindsdien alleen maar is toegenomen, plaatst hij de 

democratisering van de mode naast de opkomst van de massaproductie. In deze opvatting 

staat de democratisering van de mode dus gelijk aan de economische bereikbaarheid van 
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kleding. Democratisering wordt hier echter niet betrokken op de ‘inhoud’ van de mode, 

namelijk wie bepaalde hoe die snel geproduceerde kleren er uit zagen.  

 Toch zit er wel een kern van waarheid in de gedachte dat massaproductie heeft 

bijgedragen aan democratisering van de mode. Voor die tijd bezaten veel mensen niet 

meer dan één stel kleren. Een kledingstuk was vaak het meest waardevolle dat iemand uit 

de lagere stand kon erven. Om persoonlijk mee te doen aan de mode moet er tijdens een 

leven minstens enkele malen gewisseld kunnen worden van kleding. Want mode gaat 

over wisselingen. Hoe vaker de kleding vervangen kan worden, hoe meer mogelijkheden 

voor wisselingen in kleedgedrag.  

 Zoals hierboven beschreven wordt de massaproductie van kleding door sommige 

theoretici als bewijs gezien voor de democratisering van de mode, terwijl anderen er juist 

meer mogelijkheden voor verspilling en duurdoenerij aan koppelen. Massaproductie heeft 

natuurlijk betrekking op de bereikbaarheid van modieuze kleding, maar er wordt voorbij 

gegaan aan de inhoud van de mode, namelijk hoe de kleding er uit ziet.  

 

Kledingregels 

Democratisering van de mode wordt onder andere beschreven als een proces waarin 

mensen meer invloed krijgen op wat ze dragen. Dit klinkt natuurlijk nogal vreemd. In 

feite is er al heel lang, na de afschaffing van de kledingwetten, vrijheid in kleedgedrag. 

Mensen mogen zelf kiezen wat ze aantrekken, dus invloed is er sindsdien geweest. De 

enige wettelijke regel is dat je niet naakt over straat gaat. 

 De invloed en vrijheid zoals hierboven besproken kunnen we misschien beter 

opvatten als ‘sociale vrijheid’ om kleding te dragen naar eigen keuze. Sociale vrijheid in 

kleedgedrag zou betekenen dat je kledingkeuzes kunt maken zonder dat daar gevolgen 

aan verbonden zijn zoals sociale uitsluiting. Is deze sociale vrijheid toegenomen? 

 Voor de sociaal hogere klasse bestonden er in de vijftiger jaren kledingregels over 

welke kleding er op welk moment van de dag en bij welke gelegenheid gedragen konden 

worden. Deze kledingetiquette is terug te vinden in etiquetteboeken uit die periode. In het 

boekje Mode en Stijl
163

, dat Constance Wibaut in 1958 schreef, werd gewaarschuwd voor 
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‘overtredingen tegen de goede stijl’. Ook in Hoe Hoort het Eigenlijk?
164

, het populaire 

etiquetteboek van Amy Groskamp-ten Have, had kleding een groot aandeel. Gerda 

Siemer, oprichtster van een modellenopleidingsinstituut noemde in haar boekje Gratie en 

Charme
165

, dat vooral gericht was op lichaamsetiquette, enkele kledingregels op.  

 Formele situaties, zoals trouwerijen en begrafenissen, hebben uitgebreidere 

kledingregels dan informele situaties. Gendercodes komen bij dit soort gelegenheden ook 

sterker naar voren dan normaal. ‘Avondkleding’ betekent niet alleen dat je formele 

kleding moet dragen, maar ook dat je je geslacht benadrukt: “Ik weet dat ik in Amerika 

nog wel eens problemen had. Toen we naar een party moesten, cocktailachtig. Ik had een 

prachtige zijden broek aan en een vestje van Yamamoto, een heel mooi wit linnen vestje, 

en mooie dingen erbij. En dan kwam ik daar en toen zei degene die mij meenam en 

uitnodigde: 'But you aren't dressed!' Je hebt nog geen jurk, je bent nog niet aangekleed. 

Ik zei: Jawel, ik ben wel aangekleed. Ik was heel mooi aangekleed zelfs.”
166

 Mannen en 

vrouwen die de regels omdraaien riskeren uitgesloten te worden van de situatie
167

.  

 In de loop der jaren zijn de klassieke kledingregels bij steeds minder mensen 

bekend. Toen in de jaren zestig een mode voor jongeren ontstond waren ze plotseling 

gedateerd. Weinig mensen kunnen nog vertellen wat het verschil is tussen een ochtend-, 

middag- of avondjurk. Het verminderen van kledingetiquette kunnen we opvatten als 

toegenomen vrijheid in kleedgedrag. Er zijn immers minder regels waarop men 

afgerekend kan worden
168

.  

 Uitzonderingen hierop zijn rituele situaties. In het geval van bijvoorbeeld een 

huwelijk of een debutantenbal wordt de kledingetiquette weer uit de oude doos gehaald. 

Juist voor deze gelegenheden is in 2006 weer een kledingetiquetteboek verschenen in 

Nederland
169

. Een ander bewijs dat kledingregels niet verdwenen zijn is de ‘informele 

vrijdag’, uitgevonden in de jaren negentig. Dit is en kledingcode die minder vrij is dan 
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verondersteld wordt. Op deze ‘dress down friday’ wordt het pak thuisgelaten en 

verschijnen mensen op kantoor in ‘vrijetijdskleding’. De norm voor deze relaxte dracht is 

echter even strikt als de kledingvoorschriften op andere dagen, want een legging of een 

joggingpak worden ook op vrijdag niet geaccepteerd.   

 Ondanks het verminderen van de kledingetiquette, is er ook nu nog kans op 

sociale uitsluiting bij de keuze voor een bepaald uiterlijk. Wanneer mensen zichzelf 

willen insluiten in een duidelijke groep, zoals bijvoorbeeld de zeer herkenbare Hells 

Angels, lopen ze de kans om buitengesloten te worden door mensen die niet tot die groep 

behoren. Dit komt doordat we geloven dat zo’n uiterlijk iets zegt over iemands karakter 

of overtuigingen
170

. Hoe opvallender het uiterlijk, kortom hoe afwijkender van het 

gemiddelde, hoe groter de kans op uitsluiting. Dus de sociale vrijheid om helemaal aan te 

trekken wat je zelf wilt bestaat niet. De meerderheid van de mensen vertoont dan ook 

redelijk conformistisch kleedgedrag. Wel is wat ‘gemiddeld’ wordt genoemd vervaagd. 

Er valt te kiezen uit vele kleedstijlen, die allemaal sociaal geaccepteerd zijn, mits ze niet 

in het extreme zijn uitgevoerd. De uitdaging voor consumenten is niet om kleren te 

hebben die modieus zijn, maar meer om te bepalen welke mode te volgen
171

. Met een 

mengeling van stijlen, een soort gemiddelde dus, zit men eigenlijk altijd goed. Wat dat 

betreft lijkt het dus alsof de vrijheid in kleedgedrag is toegenomen, omdat de keuze 

verbreed is. Het is dan die uitbreiding van keuzemogelijkheden die opgevat kan worden 

als democratisering, want negatieve sociale reacties op afwijkend kleedgedrag bestaan 

nog steeds.  

 

Internationalisering  

Een democratie is een staatsvorm waarbij het volk wordt geregeerd door gekozen 

vertegenwoordigers uit eigen gelederen. Democratische mode zou dan betekenen dat 

kledingregels worden bepaald door gekozen vertegenwoordigers. Het beeld van de 

modewereld in de jaren vijftig is dat de ontwerpers in Parijs de kledingregels bepaalden. 

Niet omdat zij nu zo machtsbelust waren, maar indirect werd dit van ze gevraagd. Zij 

waren die gekozen vertegenwoordigers. Ergens was er behoefte aan nieuwe richtlijnen, 
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en het was aan de Parijse ontwerpers om deze te bedenken. Aan beeldmateriaal uit de 

jaren vijftig is te zien dat de mode in Nederland redelijk eenvormig was. Dit kwam 

doordat kledingproducenten, verkopers en ook damesbladen zich in die tijd op dezelfde 

Franse bronnen richtten. Er was weinig keuze voor de consument, want de Franse mode 

was heersend.   

 Vanaf de jaren zestig, toen de Engelse mode een grotere rol ging spelen, en ook 

Amerika en Japan in de jaren zeventig en tachtig hun stijl over de modewereld 

verspreidden, is mode meer internationaal geworden. Londen, New York en Tokyo 

konden zich ontwikkelen als modecentra. Hier was geen toestemming van de Franse 

modemachten voor nodig, er moest alleen voldoende interesse bij het publiek zijn. De 

Nederlandse modewereld liet zich op haar beurt niet meer enkel door de Franse mode 

inspireren, maar richtte zich op meerdere windhoeken. De Engelse stijl werd populair 

onder de Nederlandse jongeren en de Franse stijl bleef populair bij de gevestigde elite. 

Ook kwamen er nieuwe Nederlandse ontwerpers met een eigen stijl. Ze hoefden niet 

langer de Franse mode te volgen.  

 De mode is dus in toenemende mate internationaal geworden. De macht die eerst 

in Parijs lag, is nu verdeeld over New York, Milaan, Tokio, Parijs en nog veel meer 

steden die ambiëren een modestad te worden. De mode wordt in dit opzicht ook wel 

postmodern genoemd. Net als in de kunst is er in de huidige mode niet een dominante 

stroming, maar een veelheid aan richtingen. Niet een modekoning of een stad dicteert de 

mode, maar er zijn vele perspectieven van vele ontwerpers in meerdere streken.
172

 

“Tegenover het handjevol couturiers dat aan de vooravond van de crisis vedettestatus 

bezat, staat nu een heel peloton ontwerpers uit verschillende landen dat internationaal de 

aandacht trekt.” Schrijft Maso in 1987
173

. Je zou in dit opzicht van democratisering 

kunnen spreken, aangezien de macht verdeeld is over verschillende modecentra, en het 

aantal vertegenwoordigers uit verschillende gelederen is gestegen. 
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‘Bubble-up’-effect 

Bewijs voor democratisering van de mode wordt vaak gezien in het verschijnen van 

‘straatmode’ in de haute couture. “Modeontwerpers volgen vandaag de dag ‘de straat’ en 

niet meer omgekeerd”, schrijft Ethel Portnoy in 1986
174

. Portnoy kan zich niet van de 

indruk ontdoen dat er geen mode meer is, sinds vrouwen ‘het juk van de Parijse haute 

couture hebben afgeworpen’. Democratisering betekent volgens deze opvatting dat 

mensen zelf gaan bepalen wat ze dragen, in plaats van dat ontwerpers dat doen. Ze 

krijgen daardoor ook invloed op de ontwerpers, omdat deze naar het straatbeeld kijken. 

 Dit ‘bubble-up’-effect
175

 is moeilijk te bewijzen. Ontwerpers verklaren sinds eind 

jaren zestig dat ze geïnspireerd worden door het straatbeeld. In het voorbeeld van de 

minirok van Quant die door Courrèges is overgenomen, moet Mary Quant in dat geval 

gezien worden als ‘van de straat’, in plaats van als modeontwerpster. Het feit dat zij geen 

couturehuis bezat, en zich richtte op een totaal andere klantenkring, wil echter niet 

zeggen dat zij geen ontwerpster was. Als dat is wat couture ontwerpers ‘van de straat’ 

noemen, dan lijkt het eerder op een manier om copyright te vermijden. Dat in de tijd van 

de minirok alleen couture ontwerpers beschermt werden door de Chambre Syndicale de 

la Haute Couture bewijst hoe makkelijk de couturehuizen ontwerpen konden ‘stelen’ van 

de niet beschermde ontwerpers. Dat veel couture ontwerpers dit vervolgens verkochten 

als zijnde geïnspireerd door de straatmode, draagt bij aan de democratiseringsgedachte.  

 Kleding die gedragen wordt door jongeren op straat is vaak wel door iemand 

ontworpen, net als de minirok door Quant. Couture ontwerpers laten zich blijkbaar via 

het straatbeeld inspireren door andere, bijvoorbeeld confectie, ontwerpers. Simpel gezegd 

betekent inspiratie ‘van de straat’ niets anders dan afkijken van ‘lagere’ ontwerpers, zij 

die geen couturekleding maken. Dat de confectieontwerpers via deze weg meer invloed 

krijgen op het dure kledingsegment kan uiteindelijk wel opgevat worden als 

democratisering van de mode. Want het modebeeld zelf, het uiterlijk van de kleding, 

wordt sinds de opkomst van de ‘stoepinspiratie’ door een veel groter aantal ontwerpers 

bedacht. Niet alleen door haute couture ontwerpers, maar zelfs door ontwerpers van 

goedkope confectiekleding. Ook al verdient het ‘bubble-up’-effect wat nuancering, en 
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waren de uitspraken van de ontwerpers ook een modieus verschijnsel
176

, zij kan gezien 

worden als bewijs voor de democratisering van de mode.  

 Dat imitatie niet alleen van de lagere klasse naar de hogere klasse werkt maar ook 

andersom signaleert socioloog Gabiel Tarde al in 1890. In zijn boek Les Lois de 

l’Imitation
177

 beschrijft hij dat begeerte bestaat uit sociale betrekkingen die zich houden 

aan bepaalde ‘wetten van imitatie’
178

. Alhoewel begeerte hoofdzakelijk dienst doet voor 

de lagere klassen die de hogere imiteren, benadrukt hij dat de moderne maatschappij een 

grotere flexibiliteit aan imitatie mogelijk maakt, zodat de hogere klassen ook de lagere 

kunnen imiteren. Imitatie vanaf de top naar beneden en vice versa scheen toen al enige 

tijd plaats te vinden. Het herenkostuum is een voorbeeld van een kledingstuk van de 

middenklasse dat gedragen ging worden door de bovenklasse
179

. Er zijn zelfs nog oudere 

voorbeelden van straatmodes die door hogere sociale lagen zijn overgenomen, zoals toen 

de hogere standen de ‘kale’ kleren van de zestiende-eeuwse huursoldaten in verfijndere 

versie overnamen
180

.  

 Democratisering van de mode via het ‘bubble-up’-effect is in die zin dus geen 

uitvinding van na de jaren vijftig. Wel nieuw was dat het zo enthousiast werd gebracht 

naar het publiek: “Weg met de Ritz, leve de straat!” aldus Yves Saint Laurent destijds in 

een interview
181

. Zelfs gevierde ontwerpers rebelleerden uiteindelijk tegen de mode, 

omdat dat in de mode was. Jean Paul Gaultier was met Vivienne Westwood de 

belangrijkste ontwerper van de jaren tachtig, door zijn schaamteloos gebrek aan eerbied 

voor de normen en waarden die binnen de mode heersten
182

. Ironisch genoeg kregen juist 

die rebellerende ontwerpers een groot aandeel in de mode. 

 

Confectie couture 

Ontmoetingen tussen haute couture en massaconfectie worden vaak beschreven als 

bevorderlijk voor de democratisering van de mode. Niet in het minst door de ‘daders’ 
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zelf. In 2006 zorgt bij winkelketen H&M de nieuwe collectie van gastontwerpersduo 

Viktor en Rolf voor hysterische taferelen op de winkelvloer. Deze historische dag, of 

beter gezegd uur, konden ook gewone mensen bij een gewone winkel terecht voor een 

betaalbaar designer kledingstuk. Dat beroemde modeontwerpers zich wagen aan een 

dergelijk confectieavontuur draagt bij aan de democratiseringsgedachte. “Als haute 

couture de meest exclusieve vorm van mode is, dan staat H&M voor mode in zijn meest 

democratische vorm.” zei Viktor Horsting of Rolf Snoeren in een persverklaring. 

 Dat couture ontwerpers een collectie maken voor een confectiewinkel is niet 

nieuw. Warenhuis Printemps haalde eind jaren vijftig Pierre Cardin, een haute couture 

vedette, over om een speciale collectie te ontwerpen. Het betrof hier echter dure 

confectie, prêt-à-porter. Dat ontwerpers nu zelfs voor de goedkope confectie ontwerpen, 

kan opgevat worden als democratisering van de mode
183

.   

 Ontwerpers van exclusieve, dure mode, ontwerpen nu dus ook mode voor 

massaconsumptie. Zij vatten hun beroep blijkbaar ruimer op dan een halve eeuw geleden. 

Ze kunnen tegelijkertijd couture en confectie ontwerpen, zonder hun goede naam te 

verliezen, en kijken niet neer op confectiekleding. Balenciaga, naast Dior de belangrijkste 

ontwerper van de jaren vijftig in Frankrijk, was juist een voorbeeld van een gedistingeerd 

ontwerper. Hij was een moeilijke man, ontwierp uitsluitend voor zeer rijke klanten, gaf 

geen interviews, en vrijwel niemand mocht zijn werk fotograferen. Hij was ook de enige 

die weigerde om nevenproducten te verkopen, want dat vond hij ver beneden zijn stand. 

Toen in mei 1968 de studentenrevolutie uitbrak in Parijs, sloot ontwerper Balenciaga 

abrupt zijn deuren. Voor hem was daarmee het tijdperk van de aristocratische élégance 

afgelopen
184

. De strikte scheiding tussen couture en confectie is niet meer van deze tijd. 

Een beetje ontwerper is tegenwoordig minstens een keer door H&M gevraagd een 

collectie te maken. Hoewel Viktor en Rolf hun status ontlenen aan hun haute couture 

succes in Parijs kan het vervagen van de barrière tussen hoge en lage mode duiden op 

democratisering van de mode.  
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Combineren  

Dat de grenzen tussen haute couture, prêt-à-porter en confectie vervagen blijkt uit het 

combineren door consumenten van kleding uit deze verschillende segmenten. Goedkope 

kleding wordt gecombineerd met dure kleding, in de kast, maar ook in een outfit. 

Bricolage, wat letterlijk knutselwerk betekent, is een term die in dit verband gebruikt kan 

worden. “We zijn een ‘knip & plak’-cultuur geworden, waarin iedereen lekker kan 

knutselen en zijn kleding en zelfs zijn identiteit bij elkaar grabbelt.”185
 Het is niet langer 

ongepast om dure en goedkope kledingstukken te combineren: “Het is fantastisch om 

couture te kunnen kopen, maar ik vind het ook een kick om voor een paar tientjes iets bij 

Hennes en Mauritz te vinden waarvan mensen zeggen: ‘Hé wat leuk, waar heb je dát 

vandaan?’”
 186

, vertelt een voormalig coutureklant die na haar scheiding haar 

kledingbudget heeft moeten aanpassen. Dit soort uitspraken komen regelmatig langs en 

zijn ook terug te vinden in de modeberichtgeving in tijdschriften. Een recent televisie 

interview van Frénk van der Linden met zakenvrouw Marianne van Gaal gaf een goede 

illustratie van het fenomeen bricolage: 

“- Je hebt couture kleding aan. Dit is vast van een of andere verantwoorde Franse 

verantwoorde meneer of mevrouw toch? Van wie of wat is het?  

- ja, Hermes 

- Nou goed, dat koop je niet voor tien eurocent.  

- Ja, maar ook een kapotte spijkerbroek. 

- Oké maar wel een hele bestudeerde, ontworpen kapotte spijkerbroek. 

- Nee, die is vanzelf zo gegaan.  

- Nou goed, dat neem ik dan van je aan.”
187

  

Deze hoge-status kledinggebruikster geeft het aan: bricolage mag niet alleen, het moet 

zelfs. Hoe rijk je dan mag zijn, het is blijkbaar goed om dure en goedkope kleding te 

combineren. Misschien moet het zoiets zeggen als ‘ik ben dan wel rijk, maar ik voel me 
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niet te goed.’ Dat dit geuit wordt in kleding zou opgevat kunnen worden als 

democratisering van de mode.  

 

Sekse, mode en democratisering 

De mannenmode heeft zich in de jaren zestig sneller ontwikkeld dan ervoor
188

. In de 

jaren zeventig werd de mannenmode zelfs een aantrekkelijk terrein voor toonaangevende 

couturiers
189

. Sindsdien is het onderscheid tussen mannen- en vrouwenmode vager 

geworden, in de zin dat er een vloeiender wisselwerking kwam tussen beide. Yves Saint 

Laurents smokingjasje voor vrouwen uit 1965 is daar het schoolvoorbeeld van. Dat een 

pantalon voor dames ongehoord leek in het Nederland van de jaren vijftig, maar in de 

jaren zestig op chique modeshows vertoond werd, geeft een beeld van democratisering. 

 Kleding voor mannen krijgt modieuze invloeden, zoals lange tijd alleen de 

vrouwenmode dat kende, en kleding voor vrouwen neemt aspecten uit de mannenmode 

over: “ik weet nog wel dat ik echt bijna van mijn stoel viel van verbazing toen ik die 

modeshow zag. Dat was in het Victoria hotel, een show van Dick Holthaus. En het begon 

met twee prachtige broekpakken, zeg maar mantelpakken maar dan met een broek. Je 

kan je niet meer voorstellen dat dát iets revolutionairs was, maar dat was het echt. Dat 

was in september 1964.”
190

 Begin zestiger jaren werden broekpakken nog in geweigerd 

in uitgaansgelegenheden: “Toen waren we met een heel gezelschap, waaronder Liesbeth 

List. En die had een prachtig pak aan van Dick Holthaus, met een lange broek en een 

jasje. En die werd geweigerd, vrouwen in broek mochten er niet in. (...) Maar het was een 

mooi pak, (...), door een haute couturier gemaakt, en dat mocht er niet in.”
191

 Dat er 

vanaf de jaren zestig meer wisselwerking is opgetreden tussen mannen- en vrouwenmode 

kan gezien worden als teken van democratisering van de mode
192

.  

  

 

 

                                                
188

 Voorbeelden zijn de opkomst van de koltrui in plaats van een overhemd met das, en een strakkere snit. 
189

 Zoals bijvoorbeeld voor ontwerper Yves Saint Laurent. 
190

 Mondelinge mededeling van Lous Geerlings; ex-model, modejournaliste en modefotografe 
191

 mondelinge mededeling van Corine Spier Rottschaefer, miss world 1957 en oprichtster eerste modellenbureau. 
192

 Toch zijn er nog steeds bepaalde kledingstukken die echt voorbehouden zijn aan de ene sekse. Zo heeft Jean Paul 

Gaultier meerdere malen tevergeefs gepoogd de mannenrok te introduceren. 



 61 

De heersers 

Dat de Parijse couturiers in de jaren vijftig het monopolie van de goede smaak op 

kledinggebied bezaten blijkt uit de toen veelgebruikte termen ‘modekoningen’ en 

‘modedictators’
193

. Maar de couturiers konden hun heerschappij alleen uitoefenen met de 

actieve instemming van hun ‘onderdanen’. Dat zelfs in de jaren vijftig de couturiers 

weinig individuele macht bezaten blijkt uit het feit dat er een vaste lijn te vinden was in 

de tientallen collecties. Kortom, de nieuwe collecties van de grote ontwerpers leken elk 

seizoen weer op elkaar.  

 Dit kwam niet door onderling overleg of spionage, maar doordat ook ontwerpers 

niet zomaar iets doen. Allereerst zijn rigoureuze stijlbreuken in de mode zeer zeldzaam, 

omdat de nieuwe mode meestal uit de oude voortvloeit. Daarnaast kwamen de couturiers 

door persoonlijk contact met hun klanten, allen uit dezelfde kleine elite, direct in 

aanmerking met de wensen van de modieuze avant-garde. In 1947 schrijft Mary Brooks 

Picken in haar etiquetteboek: “Die wijzigingen beginnen bij welgestelde menschen, die de 

ontwerpers inspireeren tot iets nieuws of schilderachtigs”
194

. De wensen van die elite 

probeerden de couturiers te beantwoorden, in plaats van hun wil op te leggen. Al in 1913 

verklaarde Paul Poiret, de ‘modedictator’ van dat moment: “Ik leg mijn wil niet aan de 

mode op, laat staan mijn grillen. Ik ben alleen maar de eerste die de geheime wensen van 

vrouwen raad en het enige dat ik doe is erop vooruitlopen.”
195

. Later, in zijn memoires 

voegde hij eraan toe dat hij ondanks de titel van modekoning die hem werd toegekend, 

geen kroon droeg, maar antennes
196

.  

 Ook in de jaren vijftig was de democratisering van de mode populair 

gedachtegoed. Chanel maakte in 1954 een typisch democratisch modestatement. Na een 

sluiting van 15 jaar heropende zij haar Huis, en gaf in een interview met Vogue 

ongezouten commentaar op Dior en andere ontwerpers: “Kijk eens naar die kleren van 

vandaag! Al die zware kleren die je niet eens in een koffer kunt pakken... Al die korsetten 

en ballonrokken...Wie heeft er nog personeel om die te strijken?... Ik ben niet 

geïnteresseerd in het kleden van een paar honderd vrouwen, ik wil duizenden vrouwen 
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kleden.”
197

 Haar collectie, met het bekende, comfortabele Chanelpakje, was weinig 

veranderd. De pers reageerde vernietigend, in tegenstelling tot de consument. Over de 

hele wereld werd het in massa geproduceerd en thuis door vrouwen gekopieerd. Voor 

Chanel was dat het grootste compliment. ‘De vrouw is belangrijker dan haar kleding’, 

was haar filosofie.  

 Dat zelfs gevestigde ontwerpers in het haute couture tijdperk geen mode konden 

dicteren bleek uit het feit dat sterk afwijkende, vernieuwende collecties niet goed 

ontvangen werden. Wanneer de collecties van een couturier te sterk afweken van die van 

zijn collega’s, dan werd deze door de modepers ‘gekraakt’, of nog erger: genegeerd, hoe 

groot de reputatie van degene die ze uitbracht ook mocht zijn
198

. Dit overkwam zelfs 

Poiret in de jaren twintig, toen zijn ‘antennes’ het begaven. De, later gevierde, Yves Saint 

Laurent ‘bezwijkt’ in de herfst van 1959 voor ‘de rage van de straatmode’
199

. Niemand 

heeft meer een goed woord voor hem over
200

. 

 De modepers, die nota bene de ontwerpers beschrijft als ‘modedictators’ blijkt tot 

in de jaren zestig een groot aandeel te hebben in de conservatieve reactie op nieuwe 

modes. Mode ontwerpers werden misschien gezien als dictators, zij voelden het zelf niet 

zo. Naar hun idee ‘signaleren’ ze de nieuwe mode gewoon heel snel, of voelen ze de 

veranderingen aankomen, waardoor zij ze als eerste kunnen tonen. Wat betreft de mening 

van veel ontwerpers is de mode nooit ondemocratisch geweest.  

 Consumenten laten zich niet dicteren door de mode-industrie. In de tijd van Paul 

Poiret kon slechts tien procent van de kledingstukken in een normale collectie op 

goedkeuring van de klanten rekenen
201

. Er zijn veel voorbeelden waarin de 

kledingindustrie heeft geprobeerd bepaalde kleuren en modellen te lanceren, waarna de 

klant deze weigerde te kopen, zelfs als de modepers de stijl aanprees
202

.  
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Voorspellen van de mode 

Dat een grote, relatief nieuwe beroepsgroep vanaf het eind van de twintigste eeuw bezig 

is met het voorspellen van de mode
203

, geeft aan dat mode opgevat wordt als een 

zelfstandig fenomeen. Omdat niemand de mode kan dicteren, kan er alleen maar goed 

uitgekeken worden naar nieuwe modes in embryonale staat. De mode wordt behandeld 

als zelfstandig opererend, want de macht over de mode is zo sterk verspreid dat er niet 

meer van macht gesproken kan worden. 

 Inkopers proberen maanden van tevoren in te schatten wat mensen graag willen 

hebben, op een moment dat mensen dat zelf nog niet eens weten. Er wordt veel geld 

betaald aan trendwatchers die bewezen hebben goed te zijn in het voorspellen van de 

mode. Er zijn dus vreemd genoeg een paar mensen die dingen ‘zien aankomen’. Zolang 

dit een enkele professionals betreft zullen zij vanzelfsprekend ook een groot aandeel 

hebben in het uitkomen van hun voorspellingen, aangezien de modeproducenten hun 

adviezen volgen
204

. Dus voor een deel gaat het waarschijnlijk over voorspellingen die 

zichzelf waarmaken, self-fulfilling prophecies.  

 Deze ‘moderne’ manier van werken lijkt in feite sterk op de methode van de jaren 

vijftig. Enkele vooraanstaande ontwerpers fungeerden als voorspellers van de mode. En 

net als de trendwatchers van nu niet zullen toegeven dat ze de mode dicteren, noemden de 

toonaangevende ontwerpers dit ook niet zo. Waar ontwerpers als Poiret en Saint Laurent 

spraken over ‘antennes’, noemen hedendaagse voorspellers dit eerder ‘trendwatchen’. In 

beide gevallen, toen en nu, wordt mode opgevat als iets onvoorspelbaars, waar niemand 

macht over heeft. Er lijkt dus weinig veranderd, behalve dat de antennes nu niet meer 

enkel op de elite staan afgesteld. De hoeveelheid verschillende voorspellingen is 

toegenomen, maar dit komt overeen met de hoeveelheid verschillende kledingstijlen die 

naast elkaar bestaan. Brachten de voorspellers van de jaren vijftig enkele nieuwe lijnen, 

de trendwatchers van nu komen met vele nieuwe modes die allemaal een beetje 

waargemaakt worden. 

 De modejournalistiek voedt sinds halverwege de jaren zestig de gedachte dat de 

macht over de mode weg is, door niet enkel verslag te doen van de coutureshows, maar 
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door algemene beschouwingen over kleur, dessin en silhouet te publiceren
205

. Er wordt 

meer een compleet modebeeld beschreven in plaats dat de aandacht gaat naar enkele 

ontwerpers of ontwerpen. Juist door het verspreiden van dit soort mode-informatie wordt 

het idee gevoed dat mode een feit is. Dat de veranderingen in de tijdsgeest horen en dat 

ze wijdverspreid zijn. De status van de couturiers mag dan afgenomen zijn, de status van 

het fenomeen mode is er niet minder om geworden. Dankzij de komst van marketeers, 

voorspellers en stylisten is de intuïtie van de couturier niet meer de enige basis voor 

vernieuwing. De vernieuwing lijkt vanzelf te komen en er wordt verslag van de mode 

gedaan alsof zij een autonome macht is. Dit komt overeen met de gedachte dat de mode 

gedemocratiseerd is. 

 

Consumptie en individualisering 

Sinds modieuze kleding voor grote groepen mensen beschikbaar is, is ook het 

consumptieverlangen gegroeid. Met de verkorting van de arbeidstijd, de uitbreiding van 

de betaalde vakantie en de groei van de salarissen wordt ontspanning, consumptie en 

reizen steeds belangrijker in de tweede helft van de twintigste eeuw. De consumptie richt 

zich meer op luxe, zoals modegebonden artikelen. De ethiek van spaarzaamheid wordt 

langzaam vervangen door een consumptie-ethiek. Mensen raken losser van traditionele 

banden en klassenverhoudingen. Dit proces van ‘bevrijding’ uit historisch vastgelegde 

patronen en de toenemende beslissingsruimte van individuen wordt individualisering 

genoemd. Er komt meer ruimte voor nieuwe levenswijzen en visies, en zo kunnen er ook 

nieuwe consumptiewijzen ontstaan.  

 Naarmate de traditionele waardepatronen verdwijnen komt de consumptie-ethiek 

meer naar voren. Mensen kunnen zich dan wel bevrijd voelen van de druk van 

klassenculturen en traditionele voorschriften, ze zijn daardoor afhankelijke geworden van 

de druk van de arbeidsmarkt en van de consumptiecultuur
206

. Deze laatste heeft 

geleidelijk de identiteitsvormende functies van klasse en gezin overgenomen. Het zijn 
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niet meer de klassenculturen, maar etalages en reclame, die richting geven aan de 

modeconsumptie.  

 

Persoonlijkheid in kleedgedrag 

Het statusbesef, wat zo goed naar voren kwam in de gesprekken over kleedgedrag in de 

jaren vijftig, is steeds meer op de achtergrond geraakt. In de huidige tijd wordt mode 

individueler opgevat
207

. Men volgt niet meer, bewust of onbewust, het kleedgedrag van 

de hogere klasse, maar verschillende groepen kiezen verschillende kleedstijlen. Dit kan 

verklaren waarom er tegenwoordig meerdere modes naast elkaar kunnen bestaan.

 Consumptiegoederen en modes worden eind twintigste eeuw minder gezien als 

afspiegeling van achterliggende klassenculturen, maar meer op zichzelf. De keuze voor 

een mode, een bepaald uiterlijk, wordt veel individueler opgevat
208

, in termen als ‘in 

zijn’, ‘er jong uit zien’. Het belang van vorm en stijl en het verlangen naar iets nieuws 

worden genoemd als drijfveren achter het consumptiegedrag. Klassepositie, afkomst en 

status verliezen aan belang. Persoonlijke smaak en individuele wensen ziet men als 

bepalend, zonder zich te storen aan de traditionele voorschriften. Zo is mode steeds meer 

een expressiesysteem geworden dat op zichzelf gewaardeerd wordt. Deze redenering is 

niet nieuw, en kan gelezen worden als een overblijfsel van de achttiende-eeuwse 

fysionomie, de leer die ervan uitgaat dat innerlijke karaktertrekken van mensen vallen af 

te lezen van hun uiterlijke verschijning
209

. Vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw is 

dit gedachtegoed weer opgebloeid. Dit is terug te vinden modejournalistiek en 

advertenties:“Ploeg maakt mode. Nieuwe mode die internationaal is en die groeit in 

Parijs, Rome, Amsterdam en New York. Mode voor jonge vrouwen die zichzèlf willen 

zijn. Toonaangevend en verrassend. Kijk naar de nieuwe Ploeg-kledingstoffen. En speel 

er mee!”
210

 

 De esthetiek van het dagelijks leven fungeert steeds minder als een sociaal-

economisch distinctiemiddel, althans, zo wordt het ervaren. Hierdoor treedt het 

betekenissysteem van de mode steeds sterker naar voren. De pluralisering van 
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levensstijlen binnen gegeven grenzen, omschreven als individualisering, is terug te 

vinden in kleedgedrag. Er zijn meer verschillende kledingstijlen te onderscheiden en ook 

de moderne opvattingen over mode geven blijk van het geloof in de individuele keuze. In 

de geïndividualiseerde cultuur hoort het individu bij vele groepen tegelijk en speelt het 

eigen inzicht een belangrijke rol. Het oneindige scala aan variaties in kleedstijlen wordt 

hier vaak door verklaard.  

  Geheel daarbij aansluitend is de in de jaren tachtig ingevoerde ‘life-style’ 

gedachte in de modemarketing
211

. Gegevens als maatschappelijke positie, leeftijd en 

inkomen waren niet langer toereikend om inzicht te verkrijgen in het kleedgedrag van 

bepaalde groepen. Er wordt een geheel aan opvattingen en ideeën van specifieke groepen 

in kaart gebracht. Daarbij is het de taak van de marketeer om eerst een doelgroep te 

definiëren, de life-style te leren kennen en vervolgens het product en het imago hierop af 

te stemmen.   

 De aristocratische kledingcodes zijn naar de achtergrond geraakt met het 

dominant worden van de burgerlijke levensstijl. En terwijl bij de aristocratie de mode in 

het teken stond van distinctie, werd bij de bourgeoisie consumptiegedrag veel 

persoonlijker opgevat. Dus terwijl kleding voorheen vertelde tot welke sociale klasse de 

drager behoorde, zegt een uiterlijk tegenwoordig iets over de persoonlijkheid van de 

drager, aldus het nieuwe uitgangspunt. De laatste sociologische theorieën over 

kleedgedrag zoals die van Giddens, Beck en Bauman lijken dus een breed draagvlak te 

hebben. Zelfs in de redactionele formule van modeblad Elle staat: “Mode moet geen 

dictaat worden. Uiteindelijk is een eigen stijl, karakter en persoonlijkheid het hoogst 

haalbare goed.”
212

 Toch bestaat mode nog steeds, omdat we door nieuwe modes 

voortdurend worden uitgedaagd onze individualiteit nog beter en mooier vorm te geven. 

 De gedachte dat kleding persoonlijk moet zijn was eind negentiende eeuw ook al 

sterk aanwezig
213

. Begrippen als individuele autonomie, vrije keuze, originaliteit en 

persoonlijkheid maken in die periode hun opkomst. Zij die de moderniteit aanhangen, 

kiezen voor onophoudelijke afwisseling, volgens de moderedactrices. ‘Praktisch 
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denkende’ vrouwen daarentegen, wordt aangeraden zich behoedzaam op te stellen en dat 

betekent kiezen voor datgene wat past bij de persoonlijkheid. Keuzevrijheid in 

kleedgedrag wordt door de modebladen positief gewaardeerd en het zelfstandig 

beoordelen van goede smaak wordt de uitdaging van de twintigste eeuw. Deze goede 

smaak wordt tegelijkertijd duidelijk gemaakt in de modebladen, zoals dit tot in de jaren 

zestig het geval is, en had betrekking op de hogere klasse. 

 Door het verminderen en vervagen van modeberichtgeving in het algemeen, zoals 

dat gebeurde in de jaren zeventig, lijkt de persoonlijke keuzevrijheid verder toegenomen. 

Het ‘individuele inzicht’ wordt sinds eind negentiende eeuw gebruikt om goede smaak te 

beoordelen, maar eind twintigste eeuw is die goede smaak naar de achtergrond geraakt en 

is het uiten van persoonlijkheid belangrijker geworden
214

. “Het idee dat het modieuze 

lichaam een middel is om de persoonlijke identiteit tot uitdrukking te brengen maakt 

tegenwoordig op een vanzelfsprekende manier deel uit van onze dagelijkse beleving”
215

. 

De gedachte dat kleding vooral individueel is kan, paradoxaal genoeg, ook heersen 

binnen subculturen met een duidelijke stijl, zoals bijvoorbeeld de punkcultuur in de jaren 

tachtig. In haar jongerenonderzoek op scholen ontdekte De Waal
216

 een groot aantal 

individuele punkvariaties in de hogere klassen en een algemene waardering voor ‘mensen 

die zichzelf zijn’, hoe dat er ook uit mag zien.  

  

De persoonlijkheid van de groep 

In de wetenschap is de individualiseringsthese vaak genoemd, maar er is ook weerstand. 

De mogelijkheid, maar ook de druk tot individuele expressie is gegroeid. Het moderne 

individu wil uit het grote aanbod van culturele en commerciële goederen een actieve 

keuze maken, waar de eigen identiteit mee wordt uitgedrukt. Je kan hier spreken over ‘er 

bij horen’ met een zekere ‘differentiatiebehoefte’.  

 Variabelen als inkomen en opleiding blijven een rol spelen in modegebruik.  
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Er is bijvoorbeeld nog steeds een sterke relatie tussen jongerenstijlen, klassenachtergrond 

en onderwijstype
217

. Toch verklaren oorzaken als sociaal-economische achtergrond of 

opleidingsniveau nog niet waarom er zo veel verschillende kleedstijlen zijn, soms wijd 

verspreid over de verschillende sociale groepen. Paul Willis
218

 constateerde in 1990 een 

nieuwe wijze van groepsvorming die hij ‘proto-communities’ noemde. Volgens hem 

functioneren deze groepen als los-vaste, verschuivende gemeenschappen, die tot stand 

komen op basis van gedeelde stijlen, modes, interesses en verlangens. Subjectieve 

factoren, als interesses en aspiraties, zijn volgens deze theorie belangrijker geworden dan 

objectieve factoren, als positie op de arbeidsmarkt of woonomgeving, wanneer het om 

groepsvorming gaat. Groepsvorming gebeurt volgens Willis dus veel persoonlijker dan 

voorheen.
219

 

 Omdat de keuzemogelijkheden in kleedgedrag zo toegenomen zijn worden stijlen 

en modes meer ingezet in de zelfpresentatie en het rangschikken van anderen. Men kan 

mode gebruiken om zichzelf te presenteren als behorende tot een groep, of om anderen te 

ordenen en te beoordelen. Hoewel vooral dit eerste meestal niet bewust wordt gedaan, 

want mensen zien zichzelf zelden als onderdeel van een groepscultuur. Stijl op zich, los 

van eventuele verwijzingen naar klassenachtergrond, is in toenemende mate een 

autonoom criterium
220

. Kledingstijl lijkt dus steeds meer een middel geworden om 

elkaars persoonlijkheid te beoordelen, in plaats van elkaars status. Vreemd genoeg 

resulteert het uiten van persoonlijkheid in kleding bij veel mensen toch in redelijk 

conformistisch kleedgedrag, met weinig individuele excessen.  

  

‘Trickle-down’-effect aangepast 

 Mode is een proces van imiteren en onderscheiden. Volgens Simmel wil de 

hogere, rijke klasse zich onderscheiden, en willen de lagere, armere klassen hen imiteren. 

Zo zou mode zich verspreiden. Inmiddels is de verspreiding van mode veel meer 

groepsgebonden. ‘Rijke kakkers’ zien er uit als ‘rijke kakkers’ en ‘rapfans met een 
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straatcultuur’ zien er uit als ‘rapfans met een straatcultuur’. De rapfans doen geen 

pogingen om te lijken op kakkers. Zij gaan geen rode broeken en poloshirts dragen. 

Althans, niet met die reden. Er is nog steeds sprake van onderscheiden en imiteren, maar 

dit beperkt zich tot de eigen groep. Binnen de eigen groep wil men zich onderscheiden 

door het dragen van bijvoorbeeld de duurste kleding die binnen de groep gedragen wordt. 

Hiermee probeert men status te verkrijgen. Dus men beperkt zich tot het imiteren van het 

ideaalbeeld dat bestaat binnen de groep waartoe men zich voelt behoren.  

 Het hier boven staande verklaart ook het huidige behoudende kleedgedrag
221

 van 

de hogere klasse. Simmel verklaart het ooit vernieuwende gedrag van de hoogste klasse 

niet vanuit de behoefte aan vernieuwing, maar vanuit de behoefte elke stijl te vervangen 

voordat de hen imiterende lagere klassen het succesvol hebben overgenomen. Deze 

behoefte bestaat inmiddels niet meer, omdat er geen angst is dat de lagere klasse gaat 

imiteren. Lagere sociaal-economische klassen hebben hun eigen mode, waarbinnen er 

geïmiteerd en gedistingeerd wordt. Dit kan verklaren waarom de kleedstijl van de 

hoogste sociale klasse al tientallen jaren nauwelijks veranderd is.  

 Binnen subculturen bestaat een rangordening met betrekking tot het kleedgedrag. 

Bovenaan staan de leiders, de trendsetters. Daarna komen de snelle volgers, die er zeker 

bijhoren, maar geen invloed hebben. Vervolgens zijn er de meelopers, die eerst anderen 

met iets moeten zien, voor ze het zelf aantrekken. En helemaal onderaan de rangorde 

staan degenen die wel proberen bij de groep te horen, maar dit niet waar kunnen maken. 

Zij worden bespot door de anderen, die hen ‘semi-kakker’ of ‘semi-punk’ noemen
222

. 

Tegenwoordig bestaat hier de term ‘wannabe’ voor. Het lijkt dus dat ondanks de vrijheid 

om een eigen stijl te kiezen, men alsnog goed moet zijn in de uitwerking ervan, wil men 

respect krijgen binnen die groep. Tegelijkertijd wordt men, als men kiest voor een 

bepaalde stijl, gezien als anders door mensen die deze stijl niet volgen. Dus als je kiest 

voor een stijl van een kleine subcultuur en vervolgens de uitwerking verpest, dan sta je 

toch wel onderaan de statusladder. De slimste weg is dan de keuze voor de stijl met de 

grootste groep aanhangers, de heersende stijl, en deze zo goed mogelijk te volgen. 

Vandaar misschien dat de ‘etalagestijl’ het meest te zien is op straat. Een andere 
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verklaring zou kunnen zijn dat een heerstende stijl door het ‘mere-exposure’-effect
223

 als 

mooier gewaardeerd wordt, en daarom een populaire keuze wordt.  

 Het trickle-down-effect, zoals beschreven door Simmel, hoeft nog niet 

afgeserveerd te worden. Het is in aangepaste versie nog steeds toe te passen op het 

huidige modesysteem. De trends druppelen nog steeds van de hoge statusgroepen naar de 

massa. Het is die hoge statusgroep die zo veranderd is. Was deze groep vroeger redelijk 

homogeen, tegenwoordig is deze veel gevarieerder. Een bekende rapper bijvoorbeeld, die 

vanwege muzikale en financiële prestaties een hoge status heeft binnen zijn eigen 

subcultuur, de hiphopcultuur, is degene die nieuwe kledingtrends introduceert in deze 

groep. En zo gaat het in veel subculturen. De personen met een hoge status kunnen zich 

afwijkend kleedgedrag permitteren, omdat hun status, hoe dan ook verkregen, 

compenserend werkt. Deze mensen kunnen zich niet alleen afwijkend kleden, vaak vindt 

het kleedgedrag ook navolging binnen de subcultuur. Daarnaast geeft het opstarten van 

een trend ook status.  

 Kijkend naar het straatbeeld lijkt het er soms op dat zoiets als mode niet meer 

bestaat, omdat er geen homogeen kledingbeeld te zien is. Maar kijkend naar de aparte 

subculturen, blijkt het kleedgedrag binnen de subculturen behoorlijk eenvormig te zijn. 

Bovendien zijn de subculturen zelf onderhevig aan de mode, want ook zij kunnen na 

enkele jaren verdwenen zijn. De trends druppelen nog steeds van de hoge statusgroepen 

naar beneden, maar dit systeem is gereduceerd tot de grenzen van de subcultuur. Omdat 

er tegenwoordig zoveel meer subculturen zijn, is het straatbeeld heterogener geworden. 

Toch volgen mensen, vooral jongeren, in hun kleedgedrag nog steeds vaak de personen 

met de hoge status. Deze trendsetters hebben echter voor iemand uit een andere 

subcultuur niet dezelfde status. Zo heeft ook de kledingtrend van de subcultuur alleen 

waarde voor mensen binnen die groep. 

 De manier waarop kleding gebruikt wordt als statusmiddel binnen een subcultuur 

lijkt sterk op het modesysteem van de jaren vijftig. Nog steeds is de snelheid van 

adaptatie van groot belang
224

, evenals de gelijkenis met de ‘eerste versie’. Het 

modesysteem houdt echter op bij de grenzen van de groep, terwijl dit in de jaren vijftig 

                                                
223

 Het mere-exposure-effect houdt in dat we een onterechte voorkeur hebben voor bekende dingen, simpelweg omdat 

we er bekend mee zijn. 
224

 De Waal 1987, p.309 



 71 

langzaamaan doordrong tot de gehele bevolking. Het trickle-down-effect is dus nog 

steeds toe te passen binnen een kleine groep. De beperkte omvang van de groep 

stimuleert kledingwisselingen, vandaar misschien de toegenomen snelheid in de 

opeenvolging van modes. De kledingindustrie heeft zich aangepast aan de gewijzigde 

omstandigheden, waar geen centraal modebeeld meer heerst, maar een veelheid van 

keuzemogelijkheden. Daarom probeert de kledingindustrie eind twintigste eeuw de 

behoeften te bevredigen van de verschillende groepen met elk hun eigen mode
225

. De 

demonstratieve consumptie zoals Veblen ze ooit als kenmerk van de ‘nietsdoende klasse’ 

beschreef, heeft zich over de hele samenleving verspreid
226

. 

 

Kleding als distinctiemiddel  

Zoals besproken bestond er halverwege de twintigste eeuw één modieuze kleedstijl die 

gevolgd werd door alle sociale klassen, waarbij onderscheid gemaakt kon worden op 

basis van kwaliteit of modieuze aspecten:“Vroeger, in de zestiger jaren bijvoorbeeld, kon 

je niet de sociale klasse van iemand aan z’n kleren afzien. Dat idee heb ik. Alleen van 

dichtbij, dat je zag of het mooier was of niet.”
227

 In grote lijnen leken de kleren van de 

hogere en lagere sociale klasse op elkaar: “Ja, alle mannen droegen een donkerblauw 

pak hè?’”
228

. 

 Vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw bestaan er steeds meer kleedstijlen 

naast elkaar. Het is gebleken dat er overeenkomsten zijn tussen de keuze van een stijl en 

variabelen als inkomen en opleidingsniveau
229

. Dit maakt indelingen naar sociale klasse 

misschien wel makkelijker. Je hoeft niet meer te zoeken naar kwaliteitsaspecten of 

modieuze details, zoals in de jaren vijftig, om iemands sociale klasse te schatten. Je moet 

nu weten welke kleding door welke groep gedragen wordt, om dergelijke inschattingen te 

kunnen maken. De verschillen in kleding zijn tot op zekere hoogte opvallender. Dus, al 

denken mensen vaak dat ze met hun kleding alleen hun persoonlijkheid uitdrukken, toch 

zegt diezelfde kleding voor anderen heel wat over statusgerelateerde zaken als opleiding 
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en inkomen. Ondanks dat het ‘spel van distinctie’ complexer is geworden blijft kleding 

fungeren als middel voor distinctie.  

 

Conclusie hoofdstuk 5 

In bepaalde opzichten is de mode democratischer geworden. Zo is modieuze kleding 

beschikbaar voor meer mensen, zijn invloeden in de huidige modewereld internationaal, 

en zijn de grenzen tussen confectie en haute couture vervaagd. Kledingregels zijn 

verminderd, maar de meeste mensen kleden zich redelijk conformistisch en sociale 

uitsluiting wegens kleedgedrag is geen onterechte vrees. Kleding wordt persoonlijker 

opgevat, en minder als statusmiddel. Toch zijn verschillen in kleedgedrag tussen sociale 

groepen duidelijk aanwezig en door veel mensen goed te herkennen. Het is niet 

onredelijk om te beweren dat de mode democratischer is geworden, maar zij is niet 

egalitair geworden.  
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SAMENVATTING EN CONCLUSIE 

 

De hoofdvraag in deze scriptie is: 

 Hoe is het gebruik van kleding als statussymbool veranderd in Nederland in de 

 tweede helft van de twintigste eeuw en kan er gesproken worden van 

 democratisering van de mode? 

Het gebruik van kleding als statussymbool is veranderd op meerdere manieren: 

 De mode functioneert minder goed als statusmiddel wat sociale klasse betreft, 

omdat modieuze kleding vanaf midden jaren zestig niet meer het domein is van de 

hoogste sociale klasse. Tegenwoordig volgt het verspreidingspatroon van de mode eerder 

de leeftijd dan inkomen en bezit.  

 Modieuze kleding werkt, in vergelijking met het begin van de onderzochte 

periode, minder goed als statusmiddel gekeken naar de samenleving als geheel. Dit komt 

doordat het modieuze aspect van kleding niet meer gekoppeld is aan de prijs van kleding. 

Deze functie heeft de merkkleding overgenomen. Wisselingen in het kleedgedrag zijn 

niet verdwenen, maar de stabiele merkkleding heeft als voordeel dat zij als statussymbool 

universeel geldig is. Zij gaat, anders dan modieuze kleding, vaak wel over groepsgrenzen 

heen. Merkkleding is dus als statusmiddel een vervanger voor modieuze kleding. 

 Kijkend naar kleinere groepen dan de gehele samenleving, werkt modieuze 

kleding nog wel als statussymbool. Verschillende groepen in de samenleving volgen hun 

eigen modes. Snelle adaptatie en een correcte uitvoering, zijn daarbij nog steeds 

belangrijk. Het statussymbool werkt echter alleen binnen de groep die dezelfde kleedstijl 

hanteert en begrijpt wat de nieuwste mode is. 

 Kleding uit Parijs, of naar Parijs voorbeeld, fungeerde in de jaren vijftig 

uitstekend als statussymbool. Deze functie is geleidelijk aan verminderd. Haute couture 

merken spelen ook eind twintigste eeuw nog een grote rol, maar dit heeft minder met 

kleding te maken dan in de jaren vijftig. Het haute couture imago zorgt voor de verkoop 

van tassen en parfums, die gebruikt worden als statussymbool.  

 Status via kleding wordt niet altijd verkregen door het volgen van een mode. Juist 

het hebben van een ‘eigen stijl’ of een aparte smaak kan ook status geven. De ervaring 
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dat kleedgedrag persoonlijk is, welke toegenomen is in de afgelopen decennia, ligt 

hieraan ten grondslag.  

 Zoals hierboven beschreven is het gebruik van kleding als statussymbool in een 

aantal opzichten veranderd in de tweede helft van de twintigste eeuw. Zo is modieuze 

kleding als statussymbool minder belangrijk geworden dan merkkleding. Ook is 

modieuze kleding vooral belangrijk geworden voor de jongere leeftijdsgroep. Daarnaast 

wordt kleding persoonlijker opgevat en minder gezien als statussymbool. Modieuze 

kleding als statusmiddel is nu beperkt tot kleinere groepen, waardoor er niet meer te 

spreken is van één mode. In enkele opzichten is de manier waarop kleding gebruikt wordt 

als statussymbool niet veranderd. Nog steeds is snelle adaptatie belangrijk, en zetten 

mensen met een hoge status de toon. 

 Gezien de uiteenlopende interpretaties van wat democratisering van de mode 

betekent, is het antwoord op het tweede deel van de hoofdvraag moeilijk te geven. In een 

aantal opzichten is het kleedgedrag gedemocratiseerd. Zo zijn invloeden op de mode 

internationaal geworden, worden formele kledingregels minder toegepast en mag dure 

kleding gemengd worden met goedkope kleding. Er zijn echter ook aspecten die 

democratisering van de mode tegenspreken. Kleding functioneert binnen groepen nog 

steeds uitstekend als statusmiddel, en wordt effectief gebruikt om andere groepen te 

ordenen. De mode is gedemocratiseerd, maar niet egalitair geworden.  

 Een voormalig coutureklant vraagt zich af waarom mode geen statussymbool 

meer is en legt het verband met de kip van Napoleon: “Volgens Napoleon zouden de 

Fransen gelukkig zijn als ze iedere zondag een kip op tafel hadden. Nou, je ziet wat er 

gebeurt als iedereen zich kip kan veroorloven: niemand heeft er meer trek in.”
230
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