
Gebreide
jurkjes in d e
global village
Van Oostenrijkse klederdracht tot authentieke
samoerai-jasjes. Wat vertellen de nieuwste
modetrends over de westerse mens? Dat we
ons verloren voelen, stelt Joris Jansen.

I n Amsterdam lopen de hippe meiden rond
in samoerai-jasjes en Engelse paardrijlaar-
zen. Het maakt niet uit of je de Aziatische

cultuur kent of überhaupt in Engeland bent
geweest. Regionale identiteiten en lokale tra-
dities zijn hot.

De modeweken in New York en Parijs lieten
onlangs die hang naar alles wat lokaal is zien.
Tommy Hilfïger, Ralph Lauren en Stella
McCartney lieten zich inspireren door het Brit-
se landschap. Op de fashionshows herintrodu-
ceerden zij paardrijlaarzen, geruite broeken en
mantelpakjes. Zelfs de van oorsprong Oosten-
rijkse dirndl (een traditioneel Beiers jurkje)
kwam voorbij op de catwalk. Voorheen werd
het kledingstuk vooral gedragen op de Duitse
Oktoberfeesten. Nu is het door de mode-
industrie opgenomen. Verschillende designers
hebben de dirndl al gebruikt in hun ontwer-
pen.

De hang naar regionale identiteiten is niet
alleen een kledingtrend. In andere sectoren
schieten lokale initiatieven ook als paddestoe-
len uit de grond. In de Haagse Schilderswijk
verbouwen buurtbewoners gezamenlijk voed-
sel. In Amsterdam-Oost schaffen buurtbewo-
ners producten aan met een lokale munt. Op
de Nederlandse tv is deze trend zichtbaar in
programma's als Boer zoekt vrouw en Dokter Ti-
nus. De trend is onderdeel van een grotere be-
weging waarin mensen op zoek gaan naar
kleinschaligheid en authenticiteit.

Gek lijkt het wel, dat verlangen naar lokale
tradities. Want we leven juist in een samenle-
ving die volgens de Franse filosoof GiDes lipo-
vetsky nooit eerder zulke autonome, *an hun
omgeving losgezongen burgers heeft
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De modeweken in New York en Parijs lieten
onlangs die hang naar alles wat lokaal is zien.
Tommy Hilfïger, Ralph Lauren en Stella
McCartney lieten zich inspireren door het Brit-
se landschap. Op de fashionshows herintrodu-
ceerden zij paardrijlaarzen, geruite broeken en
mantelpakjes. Zelfs de van oorsprong Oosten-
rijkse dirndl (een traditioneel Beiers jurkje)
kwam voorbij op de catwalk. Voorheen werd
het kledingstuk vooral gedragen op de Duitse
Oktoberfeesten. Nu is het door de mode-
industrie opgenomen. Verschillende designers
hebben de dirndl al gebruikt in hun ontwer-
pen.

De hang naar regionale identiteiten is niet
alleen een kledingtrend. In andere sectoren
schieten lokale initiatieven ook als paddestoe-
len uit de grond. In de Haagse Schilderswijk
verbouwen buurtbewoners gezamenlijk voed-
sel. In Amsterdam-Oost schaffen buurtbewo-
ners producten aan met een lokale munt. Op
de Nederlandse tv is deze trend zichtbaar in
programma's als Boer zoekt vrouw en Dokter Ti-
nus. De trend is onderdeel van een grotere be-
weging waarin mensen op zoek gaan naar
kleinschaligheid en authenticiteit.

Gek lijkt het wel, dat verlangen naar lokale
tradities. Want we leven juist in een samenle-
ving die volgens de Franse filosoof Gilles Lipo-
vetsky nooit eerder zulke autonome, van hun
omgeving losgezongen burgers heeft gekend.
Via Facebook vinden we nieuwe vrienden,
maar intussen wordt het contact met de buren
en familie minder.

Ook de afstand tussen burgers, bedrijven en
overheid werd de afgelopen decennia steeds
groter. We kregen een mobiele telefoon, maar
als wij ons abonnement wilden opzeggen,
stonden we uren in de wacht. Winst werd be-
langrijker dan de klant. Bij de overheid won-
nen procedures het van betrokkenheid. Als je
als buurtbewoner iets wilde veranderen, stuit-
te je al snel op ondoordringbare regels.

Juist die autonome wereld, waarin iedereen
druk is met zichzelf, doet ons verlangen naar
een andere aanpak. Wij zoeken naar onderlin-
ge betrokkenheid en vinden dat in tradities.
Ontevreden burgers beginnen met wildbreien
(een vorm van protestkunst, waarbij banken of
soms hele kunstwerken door breiers onder
handen worden genomen). Het laat een burger
zien die betrokken is bij zijn stad. Tegelijker-
tijd wil de wildbreier zichzelf neerzetten als ie-
mand die iets kan creëren zonder daarbij af-
hankelijk te zijn van een multinational of de
overheid.

De modebranche weet als geen ander dit
soort gevoelens in de samenleving te absorbe-
ren. Vervolgens verwerkt zij dat in kleding. In
een geïndividualiseerde samenleving geeft zij
de identiteit van de burger letterlijk weer. Zo
werd het verlangen naar lokale tradities de af-
gelopen tijd zichtbaar door Engelse en Aziati-
sche invloeden, maar ook door de populariteit
van grof gebreide kledingstukken.

M aar nu de kledingindustrie zich ermee
gaat bemoeien, stuiten we op een para-

dox: de hang van individuen naar lokale tradi-
ties krijgt vorm in een mondiale industrie die
produceert voor de massa. Lokale tradities
worden opgezogen door ontwerpers en ver-
spreiden zich nu razendsnel over de aardbol.
Zo kan een meisje uit Amsterdam een kleding-
stuk dragen dat verwijst naar het Engelse land-

leven. Think globally, act locally is veranderd in
think locally, act globally.

Als het op kleding aan komt, zijn we allemaal
inwoners van de global village. We zijn niet zo-
zeer op zoek naar wortels in onze omgeving,
maar naar wortels in het algemeen. Associaties
die we hebben met een bepaalde streek komen
niet altijd overeen met de realiteit.

Dit principe geldt ook voor de gebreide kle-
ren die de afgelopen maanden razendsnel aan
populariteit wonnen. Ook hier heeft het gevoel
dat het kledingstuk uitstraalt niet per se iets te
maken met de werkelijkheid. Wij zijn op zoek
naar kleinschaligheid, lokaliteit en naar kwali-
teit. Breiwerken geven ons dat gevoel. Zij doen
ons denken aan oma die met toewijding een
sjaal maakte. Ondertussen liggen gebreide pan-
ty's voor 9,95 in de winkel. Zij gaan één seizoen
mee en worden gefabriceerd in grote fabrieken,
niet door oma en niet met bijzonder veel liefde
en toewijding.

Maar de consument is blij met de aankoop.
De aanschaf blust het verlangen waarna de ko-
per snel op zoek kan naar iets nieuws. De kle-
dingindustrie doet er alles aan om de prijzen
laag te houden. Zo wordt ons verlangen naar
traditie verspreid door een industrie die juist
draait om snelheid en verandering.

Nog steeds dragen kledingstukken een be-
paalde boodschap uit. Maar de boodschap
wordt zwakker. De spijkerbroek stond voor de
emancipatie van de arbeidersklasse en de 'Little
Black Dress' bevrijdde de vrouw van het strakke
korset. Het gaat bij de dirndl of gebreide panty's
echter om het beleven van een kortstondig ge-
voel en niet meer om de unieke kwaliteiten die
een bepaalde cultuur of productiemethode
biedt.

In 2006 voorspelde de Amerikaanse antropo-
loog Ted Polhemus dat het verlangen naar loka-
le tradities op termijn zou leiden tot een veran-

Die goedkope gebreide
panty's zijn gemaakt in
grote fabrieken, niet
door oma

dering van het modesysteem. Hij dacht dat de
consument het in een nieuw systeem voor het
zeggen zou krijgen. Voor een deel kreeg Polhe-
mus gelijk. Met behulp van nieuwe technolo-
gieën betrekken designers de consument steeds
vaker bij hun werk. Zo bedacht schoenenfabri-
kant Nike de 'Nike ID'. Dat is een online toepas-
sing waarbij consumenten zelf hun schoen kun-
nen samenstellen.

Tot grote veranderingen leidde dit echter
niet. Nog steeds zijn het de grote merken die
vanuit steden als Parijs en New York het mode-
beeld bepalen. Je kunt je daarom afvragen of wij
zitten te wachten op een omslag van het mode-
systeem. Nike gaat er op haar website van uit
dat de consument een uniek wezen is dat recht
heeft op een eigen schoen. Maar was het niet
juist dergelijk doorgeslagen individualisme dat
zorgde voor een gevoel van onbehagen?

De kracht van het huidige modesysteem is
dat het de samenleving goed aanvoelt en haar de
kleren geeft om dit onbehagen te uiten. Zo ver-
beelden onze kleren de tijdgeest. Op dit mo-
ment laten gebreide truien een tijd zien waarin
we zoeken naar tradities en authenticiteit, maar
niet naar de realiteit. De mode-industrie maakt
van slow fashion een oxymoron en daarmee ook
van onze identiteit.

Joris Jansen is freelance schrijver en docent
aan het Amsterdam Fashion Institute.


