CULTUUR
Amsterdam was

bepalendvoorde
mode in Nederland,
zo laat een tentoon-
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stelling zien in De
Nieuwe Kerk. Die

legt ook lets bloot,
want waar zijn alle
kleurrijke types

gebleven die de stad
zo opfleurden?
Door Michou Basu

n Amsterdam, daar kan

alles. Opkledinggebied
dan. In dejarenzeventig

entachtigvandevorige
eeuwleefdepunkernaast
newwave, ska en disco.
Maar ook naast de haute cou-

ture van Max Heymans, Frans
Molenaar, Frank Covers en Fong

Leng,ennaastdevooruitstrevende
confectie van Mac & Maggie. Het

duoPuck&Hansmaakteeigen
creatiesenzijverkochtenin hun
winkel aan het Rokin ook ontwer-

pen vanJeanPaul Gaultier enYohji
Yamamoto, die toen zo vernieu-

wendwarendat heel modeminnend Nederland naar het Rokin
kwam.
Die mix van subculturen leverde

prachtiguitgedoste mannen en
vrouwen op, paradijsvogels die
niets schuwden. Vanverwoeste

lerenjasjes en hanenkammen tot
keurigemantelpakkenmet een
biesen asymmetrischerokken
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met ruches. Gewoonvoorelk

momentvande dag,nietvoor een
verkleedfeestje. Extravagantmet
een ruig randje. Voorgepolijst
moestje nietinAmsterdamzijn.

Outfitsvan Claes Iversen
en Mo Benchellal (midden),

diehun modeontwerpen
inAmsterdam.

heeftgesmoord. Waarervroeger
meer zelfwerd gemaakt, vermaakt
ofdoorcouturiers op maatwerd
gemaakt, holt het gros nu achter
dezelfdemodevan de ketens aan.
'Er is minder keuze. het aanbod is

Kuisevrouwen
Eenheelverschilmetvandaag
de dag, nu het straatbeeldwordt
gedomineerd door zogeheten
normcore. een term die zich laat

samenvatten als 'doodnormale

kleding'. 'Amsterdamisvertrut',
zegt Bertie vanAvezaath. In de
jarentachtigverzorgdezij de
kledingvoorMaartjevanWeegen,
presentatorvanhetspelprogramma Cijfers enletters. Ookwerkte
zevoormodeshowsvanFong
LengenAlessandro Caselli, de

veel van hetzelfde.Wie iets anders

wil, moetheelergzijnbestdoen.'
Alsvoorbeeld haalt ze een gastles
op eenmiddelbareschoolaan.

WEGMET
HETKORSET

'Toen ik zei dat ze er allemaal

hetzelfdeuitzagen- spijkerbroek,
gympeneneensweater- wasde

De eerste mode-

boot aan. Datvondenze zelfniet.

showinAmstcr-

In gedachten zijn zevrij, maar in
depraktijkconformeertiedereen
zichaandegroep.'
Hetaanbodgewonekleding
groeide, versterkt door sociale

dam vondplauts

bij deopeningvan
hetwarcnhuis

Hirsch& Cie, in
1912.

ondernemerdie met eenwinkel in
Amstelveen Italiaanse mode in Ne-

derland introduceerde. 'Wie koopt

ernogwerkvan een pas afgestudeerdeontwerper?'vraagtze.'In
dietijd lietenvrouwencouture
maken.Nukopenzebij Zara,zelfs
onzekoningindoetdat.'
VolgensAnnekeSmelik,
hoogleraarvisuele cultuur, aan de
RadboudUniversiteitNijmegen,
willenmensenminderopvallen.

Dankzijcletoenemendewelvaart

volgdenandere
modepaleizen.

media, uit tot de norm. Smelik: 'Er

wordt naar eenvoorbeeld gekeken
envervolgens looptdegroep
daarachteraan.Erisblijkbaareen
behoefteaanheelalgemeen.'

Winkelenwerd een

Borst fier vooruit

vrijetijdsbesteding

Eenbezoekaanhetdepotvanhet
AmsterdamMuseum,partnervan
deexpositie'MaisonAmsterdam',

voorvrouwenvan

stand. Hetleverde

zebewegingsvrijheidop,
zodatdevraag

in de Nieuwe Kerk, leert dat dat

decenniageledenanderswas.In
deopslagliggenzo'n7000kleding-

'Doorde controle en drukvan

naar praktische

stukken en accessoires achter slot

sociale media durven individuen

kleding,stukken
diezezelfkonden
aantrekken, steeg.

datnauwelijkste

engrendel.Eenmedewerkertrekt
een kast open om de in het oog
springenderobemanteaute laten
zien die Fong Lengvoor Mathilde
Willinkmaakte.Hetstukisnog
steeds prachtigen, niet onbelangrijk, goedgeconserveerd.lets

vrouwen, zwartvoorweduwen en

doen. Uevrouwen

verder staateen ISde-eeuwshe-

luxematerialenvoordehoogste
klassen-zijn in deloopvanvorige
eeuw losgelaten. 'Die nivellering
is een goede zaak. Het paradoxale

droegenkorsetten,
keldeshdtingen

renkostuumop eentorso. Hetjasje
valt op door de schouders, die fors
meernaarachterenstaan:vroeger

waarzehulpbij

stonden de mannen rechter en

effectis datwe allemaal hetzelfde

nodighaddrn.

met de borst fiervooruit. Aan een

er niet anders uit te ziendan de

groep. Niemandwil buiten de
bootvallen.' Datisvolgenshaar
hetresultaatvan de democra-

tiseringvankleding.Vroegere
kleedregels - kuis voor getrouwde

TotdeEerste
Wereldoorlogwas

soms met ingewik-

rek hangen T-shirts en lerenjacks,
ruigekledingvandichterDiana
Ozon,dieeindjaren70eenbelangrijke rol speeldein depunkscene.

dragen.Endatleverteensaaier
straatbeeldop.'
Daarbijmerktzeop datde
komstvan/as(/as/i;oncreativiteit

Rechts:ontwerpvande
internationaal befaamde

IrisvanHerpen, dienog
steeds in Amsterdamwerkt.
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Pattabeganals sneakerwinkel en groeide uit tot
streetwearlabel.

JapansebedrijvenalsCanon,Sony
enYakultdeden.Devrijzinnigheid
eneigenzinnigheidvan de stad
en de mensen moet hen hebben

aangesproken.
Streetwear
DatAmsterdamdeafgelopen
jaren niet heeft stilgestaan, laat
deexpositieookzien.Zois eraandachtvoorAmsterdam als denimstad, omdat de concentratie aan

'blauwemerken' ergrootwas.Voor
labels als G-Star, Denham, Kings

ofIndigo en Tenue de Ntmes is het
namelijkde thuishaven. Erwerden
Internationale denimbeurzen

georganiseerdenhetROCbiedt
zelfseenheuseJeanSchool,waar
talentenwardenopgeleidtot
Sinds2004 is er eenheuse
Amsterdam Fashion Week, waar

MuglerenJeanPaulGaultierkind

denimmakers.

aanhuiswaren.

Eenanderestromingis dievan
streetwear.Patta,DailyPaper,
XhosaenTheNewOriginalshebbenmethun sneakersenhoody's
een eigen doelgroep aangeboord.
Net als de generatie die zich
bezighoudt met duurzaamheid.

Vanafdejarennegentigkwam

ontwerpersnieuwwerkopde
catwalktonen. Maaral in dejaren
tachtigwaserAmsterdamModestad,metshowsin tenten op de

er concurrentievanArnhem,

waardetoonaangevendemodeopleidingArtEZ is gevestigd en
waar ontwerpers als Viktor & Rolf,
Iris van Herpen enAziz Bekkaoui
hebben gestudeerd. Toch bleefde

Damen later in cultureel centrum
de Meervaart.

Buitenlandseinteresse

stad Amsterdam in trek. Boven-

In 1988zagGill hetlicht, eengroep

genoemden, maar ookjongere ta-

bestaanduit de merken Gletcher,

lenten als Bas Kosters en Maxime

Illustrious Imps, Lola Pagola (van
dit schoenenmerktoont 'Mai-

sonAmsterdam' zilverkleurige
laarzen) en Lawina. Degroep gaf
showsin MuseumFodorenkreeg
succes in het buitenland.
Het buitenland kwam naar

FongLengen Mathilde Willink
(rechts) in 1974. Onder: 'Twee

vrouwenop deDam',doorGeorge
HendrikBreitner, 1900.

Cartens, openden er een studio.
Bovendienwerdde hoofdstad

aantrekkelijkvoorbuitenlandse
merken als Calvin Klein, Karl

Lagerfeld, Tommy Hilfiger (alle
drie onderdeelvandegroepPVH,
dieinAmsterdamzijnEuropese

Amsterdamom inspiratieopte

hoofdkantoor heeft), Diesel en

doen en te feesten. Elke subcul-

tuur had een eigen club en stijl.
Tijl Uilenspiegel trok newwavers,
Korsakoffruigere types. De mode-

Patagonia, die er een hoofdvestiging openden.
Datwasnietalleenvanwegede
locatieenhetbelastingklimaat.

scene vertoefde in clubs als Dok en

Daarvoorkonden de merken ook

Roxy,waar ontwerpers als Thierry

inAmstelveengaanzitten, zoals

Duran Lantink maakt creaties van

restmaterialen en NazKawanrunt
metABeautiful Mess een duurzaamnaaiatelier.

Deexpositie'MaisonAmsterdam'geeftzoeenprachtigoverzicht. Vaneeuwenoudejaponnen
tot hippie-enpunkoutfits ende
trouwjurkvankoninginMaxima,
vanValentino- 250jaarmodein
vogelvlucht. D

EXPOSITIE
Maison Amsterdam - De stad,

demodeendevrijheidisvan
18 September tot en met 3 april
2022te zienin De NieuweKerk
Amsterdam.
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