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1. Inleiding 
 

Als dochter van een Belgische moeder en een Syrische vader ben ik opgegroeid tussen 

twee culturen. Door deze ervaring heb ik geleerd bepaalde aspecten van de ene cultuur 

te verbinden met de andere en op zoek te gaan naar de verschillen, maar ook de 

overeenkomsten die het Westen met het Oosten samenbrengen. Voor ik aan deze 

opleiding begon heb ik enkele malen deelgenomen aan het ingangsexamen van de 

Antwerpse modeacademie, zonder succes weliswaar. Omdat de modewereld mij niet 

loslaat en ik sinds mijn opleiding lic. kunstwetenschappen nog meer voeling heb 

gekregen met dit vakgebied was het ook vanzelfsprekend dat ik voor mijn 

licentiaatverhandeling een onderzoeksgebied heb gekozen dat mij bijna dagelijks 

bezighoudt. Ik heb deze verhandeling over de wederzijdse beïnvloeding tussen Oost en 

West op modegebied in 7 onderzoeksgebieden verdeeld. De eerste twee handelen over 

de belangrijkste invloeden op Oost en West in de 18de een 19de. De brieven van Lady 

Mary Wortley Montagu zijn het uitgangspunt geweest om mijn onderzoeksperiode in de 

18de te laten aanvangen.  

In het daaropvolgende derde deel worden de creaties van couturier Paul Poiret onder de 

loep genomen en ga ik op zoek naar zijn belangrijkste inspiratiebronnen voor zijn 

populaire sultanestijl. Het vierde deel handelt over het Moderne China en hoe 

modegeschiedenis er geëvolueerd is van de rijkelijke gewaden van de Manchu’s en de 

lotusvoetjes van de Chinese dames naar de verwesterde en exotische qipao’s die op hun 

beurt weer moesten plaatsmaken voor een uniforme klederdracht die decennia stand 

hield.  

 

Het buikdanskostuum krijgt in deze verhandeling een aparte plaats. Het is een 

uitstekend voorbeeld van meerdere beïnvloedingsprocessen tussen Oost en West en 

heeft in de loop der jaren spectaculaire veranderingen ondergaan. Daarnaast is dit 

kostuum ook interessant voor de modewereld vanwege zijn sensuele en exotische 

karakter en wordt het veelvuldig geciteerd door tal van ontwerpers.  

 

De laatste twee onderzoeksgebieden, de Arabische modetrends in de 20ste eeuw en 

hedendaags Japan vormden de grootste uitdaging voor deze licentiaatverhandeling. 

Ondanks mijn verblijf van respectievelijk 5 en 3 weken in Aleppo om meer inzicht te 

krijgen in de verwestering van de Arabische mode in de 20ste eeuw, heeft mijn zoektocht 

daar weinig vakliteratuur opgeleverd die meer inzicht kan brengen. Aan de hand van de 

talrijke foto’s die het Arab Image Foundation ter beschikking stelt ben ik op zoek gegaan 
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naar de oorsprong van de Westerse invloed in het Midden-Oosten. Tot slot bespreek ik 

hier ook de nieuwste - en nog vrij onbekende - voorbeelden van cross-cultural mode. 

De jongste modetrends in Japan zijn nog volop in een undergroundfase, maar stilaan 

komen deze stijlen naar de oppervlakte en zijn ze aan een opmars bezig in het Westen. 

Ook op dit gebied ontbreekt een uitgebreide vakliteratuur en ben ik via populaire 

internet communities  op zoek gegaan naar de oorsprong van kawaii en harajuku en hun 

invloed op de Japanse jeugd.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

2. Gevolgde methodiek 
 
De wederzijdse beïnvloeding tussen Oosten en West is een constante in de geschiedenis. 

Zowel op vlak van literatuur, religie, filosofie, wetenschap en kunst werden ideeën en 

standpunten uitgewisseld en opnieuw geïnterpreteerd. Hetzelfde geldt voor de mode. 

Het probleem dat zich stelt bij het vergelijken van Oost en West in de mode is het 

bepalen van de grenzen van deze twee gebieden. Religie is een belangrijke 

“bondgenoot” voor verschillende landen in het Oosten en creëert een gevoel van 

verbondenheid ook zelfs wanneer er grote culturele ( en soms onverenigbare ) 

verschillen bestaan. Een voorbeeld hiervan is Noord-Afrika, dat ondanks zijn 

geografische ligging en antropologische geschiedenis toch als deel van het Midden-

Oosten wordt beschouwd. De term Oosters is zeer dubbelzinnig want tussen het Verre 

Oosten en het Midden-Oosten ligt een wereld van verschil. Toch wordt dit verschil in de 

mode-literatuur of defilérecensies en modebladen nauwelijks genuanceerd. De 

modewereld hanteert termen zoals Afrikaans, Oosters, Renaissance en Etnisch wanneer 

ze de nieuwste collecties beschrijft, maar doet dit op een zeer flexibele manier. Een 

ontwerper zal zich nooit laten vastpinnen op een exact citaat maar wil de ruimte om een 

eigen interpretatie te geven. Ook Paul Poiret verwees naar zijn collecties als “Oosters” 

geïnspireerd, maar hier zaten zowel Algerijnse, Japanse, Griekse, Perzische en Turkse 

verwijzingen in. Ik heb het onderwerp van mijn licentiaatverhandeling op dezelfde wijze 

aangepakt: vanuit de term “Oosters” ben ik op zoek gegaan naar de stijlen die de 

grootste impact hebben gehad ( of vandaag hebben ) op de Westerse mode. Anderzijds 

heb ik enkele Oosterse trends willen aanstippen die gevormd en geëvolueerd zijn uit een 

Westers voorbeeld.  

 

De meeste studies rond Oosten en West in de mode behandelen slechts een bepaald 

aspect, een bepaalde periode of gebied. Hierdoor lijkt soms een vacuüm te ontstaan en 

worden grenzen afgebakend en inspiratiebronnen versteend. De laatste jaren kenmerkt 

de mode zich hoe langer hoe meer door eclectische citaten en flexibele interpretaties. 

Japanse modetrends die hun oorsprong vinden in stripverhalen en tekenfilms zijn een 

nieuw gegeven waar nog weinig onderzoek naar is verricht. Dankzij de moderne 

technologie van het Internet heb ik deze nieuwste ontwikkelingen kunnen opsporen via 

websites zoals flickr.com en myspace.com. Deze websites kennen een constante 

toestroom van de allerrecentste foto’s die de nieuwste trends en subculturen in kaart 

brengen. Ook Internet communities zijn een belangrijke primaire bron in het onderzoek 

naar de nieuwste ontwikkelingen. In deze communities komen eensgezinden samen om 

van gedachten te wisselen en hun profiel als subgroep te definiëren door middel van 

kleding, muziek en kunst.  
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Over de Westerse invloed op de mode van het Midden-Oosten van de 20ste eeuw zijn 

weinig bronnen beschikbaar. Syrië en Egypte werden Franse mandaat gebied na WOI en 

ondergingen culturele en sociale veranderingen zoals de oprichting van Franse scholen 

en hospitalen.Tot de jaren ’70 heerste er een liberale sfeer die welvaart met zich mee 

bracht en stelden deze landen zich open naar het Westen. In sommige opzichten was 

het Midden-Oosten even modern als het Westen. Het Arab Image Foundation is een 

belangrijke - en op dit moment misschien de enige - bron voor fotografisch materiaal uit 

de 20ste eeuw en verzamelt zowel foto’s van professionele fotografen als 

amateurbeelden. Vele van deze foto’s zijn gemaakt in de huiselijke sfeer en tonen een 

beeld van het Midden-Oosten dat minder bekend is in het Westen.  

 

De Midden-Oosterse immigranten in het Westen hebben het vaak moeilijk een eigen 

identiteit te creëren omdat ze zich tussen twee culturen bevinden. De jongste generaties 

uiten hun identiteit via de mode en hebben een kledingsstijl geadopteerd die anders is 

dan hun leeftijdgenoten in het vaderland en ook anders dan die van hun Westerse 

vriendenkring. Sinds april 2007 bestaat er in Nederland een nieuw modeblad, MSLM, dat 

specifiek gericht is naar de jonge modebewuste moslimvrouw. Het is de eerste stap in 

een documentering van de modetrends die leven bij de jonge moslimvrouwen in Europa. 

 

Ik heb er bewust voor gekozen deze nieuwe stijlen op te nemen in mijn onderzoek en  

andere veel besproken invloeden uit het verleden, zoals de kaftanmode uit de jaren ’70 

of de geschiedenis van de kimono als inspiratiebron, achterwege te laten. 
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3. De geschiedenis van de term Oriëntalisme 
 

Sinds de ontwerpen van de Franse couturier Paul Poiret aan het begin van de 20ste eeuw 

is het Oriëntalisme als trend niet meer weg te denken uit de modegeschiedenis. Eerder 

al hadden wereldreizigers zoals Lady Mary Wortley Montagu en schrijvers zoals Victor 

Hugo en Johann Wolfgang von Goethe het pad voor de oriëntalistische idee in de kunst 

en literatuur vrijgemaakt. De oriëntalistische schilderkunst uit de 18de een 19de eeuw 

roept ook vandaag nog bont gekleurde beelden op van sensuele odalisken, mistige en 

mysterieuze Turkse baden, maar ook heroïsche strijders, blanke minaretten en een 

brandende zon. Later werd het Oriëntalisme weer synoniem voor een Japanse of Chinese 

invloed in de kunst, architectuur en de mode. De gestileerde Japanse bloemen die terug 

te vinden zijn in de kunstwerken van Vincent van Gogh en in de florale versie van de Art 

Nouveau in Frankrijk en België; de kimono’s in de schilderijen van James Abbott McNeill 

Whistler, het zijn slechts enkele voorbeelden van een steeds wederkerende 

inspiratiebron die verwijst naar een Oriëntaalse wereld zonder grenzen maar zo anders 

dan de Westerse.  

Het is vanzelfsprekend dat de interpretaties van de schilders en schrijvers en zelfs 

fotografen uit het verleden een grote invloed hebben gehad op de manier waarop 

Westerlingen het Oosten ervaren. Zachary Lockman beschrijft in Contending visions of 

the Middle East: The history and politics of Orientalism de westerse visie op de 

Arabische wereld en de Westerse fabricatie van het Oriëntaalse beeld: 

 

“European writers and artists were particularly fascinated by what they imagined went 

on in the “harem”, the private quarters of upper-class households, and by the institution 

of polygamy. To satisfy this curiosity Orientalist artists produced highly suggestive 

painting of nude or semi-nude Muslim women in the harem, even though, with rare 

exceptions, they had little or no contact with Muslim women and had never been inside 

the family quarters of a Muslim home. Later, photography made possible the 

dissemination of lurid images of women on a much larger scale, including 

quasipornographic postcards which were widely circulated; the photographers who 

produced them generally used prostitutes as their models, since no respectable woman 

would pose for them. Such depiction of Muslim women, as wel as suggestive depictions 

of boys, gave Europeans a socially acceptable way to express their own fantasies while 

simultaneously reaffirmating the moral superiority of the West.”1 

 

                                            
1 Z., LOCKMAN, Contending visions of the Middle East: The history and politic of orientalism, Cambridge 
University Press, 2004, p 70 
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Naast het verbeelden van een zogenaamde Oosterse decadentie was het Arabische 

Oosten voor kunstenaars en schrijvers ook een geliefd onderwerp vanwege de 

geschiedenis als bijbels gebied en behandelden zij de echte bevolking slechts als 

pittoreske figuranten, bijzaak in bijbelse thema’s die Europeanen interessanter achtten 

dan de werkelijke Arabische wereld. 

 

De term Oriëntalisme was tijdens de 18de, 19de en een groot deel van de 20ste eeuw 

vooral ingevuld vanuit een superieur Westers perspectief. Pas in de twintigste eeuw zal 

er verandering op gang komen. 

 

Tijdens WOII wordt de aandacht op het Oosten gevestigd met de publicatie van een 

gedetailleerde studie door Britse wetenschappers, die een positief beeld schetst van de  

Oosterse landen waarmee Groot-Brittannië geallieerd is. Dat deze studie in volle 

oorlogstijd verschijnt en via de radio wordt uitgezonden is allerminst eigenaardig; het is 

een uitstekende propagandatechniek die de gewone man in de straat moet overtuigen 

van de goede kwaliteiten die het Oosten te bieden heeft aan het Westen. 

In de studie wordt de goede band tussen het Britse en Aziatische volk benadrukt en 

worden de verwezenlijkingen van het Oosten uitgebreid beschreven. De aandacht wordt 

ondermeer gevestigd op de wiskunde, wetenschap, filosofie, astronomie, poëzie en 

literatuur, architectuur en geneeskunde: elementen uit het Oosten die de Westerse 

wereld verrijkt hebben. De studie moest in de eerste plaats leiden naar een begrip van 

het Oosten door het onbegrip en de onwetendheid uit te roeien. Verder wil de studie 

solidariteit met het Oosten bewerkstelligen, een tactische zet gezien de politieke situatie 

op dat moment, en wordt de term Oriëntalisme op een ideologisch simpele en eenzijdige 

manier ingevuld. 

Tot Edward Said’s Oriëntalisme gepubliceerd werd in 1978 werd de term Oriëntalisme 

meestal gebruikt om een beschrijving te geven van de wetenschap en ideologie die 

aansloot bij de Oost-Indische Compagnie en haar administratieve beleid in het Oosten in 

de 18de eeuw, of om de artistieke beweging te beschrijven die haar ontstaan kende in 

Frankrijk en geïnspireerd was op het Oosten in de 19de eeuw. In beide gevallen had 

Oriëntalisme een positieve bijklank.2  

 

Brits Oriëntalisme hield in dat de functionarissen van Oost-Indische Compagnie Indië 

moesten besturen volgens de Indische wetten en gewoontes, of volgens hun 

interpretatie van die wetten en gewoontes. Ze moesten zich daarenboven inleven in de 

cultuur en taal van het gebied dat zij bestuurden. Deze invulling van Oriëntalisme was 

                                            
2 J. M., MACKENZIE, Orientalism: History, theory and the arts, sine loco, Manchester University Press, 1995, 
pp 1- 2 
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een poging tot wederzijds begrip via sociale communicatie en verrijking van de mens. 

Het openen van de geest naar anderen toe, in dit geval naar de Oosterlingen, was een 

inspiratie voor het hele menselijke ras, volgens de Britten. Tot de late 20ste eeuw blijft 

de betekenis van Oriëntalisme in principe beperkt tot deze Britse administratieve 

invulling en de Franse artistieke visie. Edward Said geeft in 1979 een eclectische 

betekenis aan de term, vanuit een theoretische en filosofische benadering en 

transformeert het van iets dat het Westen toedicht aan het Oosten naar een ideologische 

geladen term die de wetenschap uitdaagt nieuwe antwoorden te zoeken en de 

verschillende disciplines zoals de humane en sociale wetenschappen tot discussie 

dwingt. 3 

 

Said is van mening dat de westerse wetenschap die zich tot de late 20ste eeuw heeft 

beziggehouden heeft met het bestuderen van het Oosten, gekleurd was door de eigen 

politieke dominantie.  

Pas recent hebben wetenschappers op een onbevangen manier leren werken en de 

Westerse en dominantie ideologie achterwege gelaten om het humane te onderzoeken. 4 

Vandaag past de term Oriëntalisme in een veel bredere en flexibelere context die haar 

vatbaar maakt voor verdere culturele verrijkingen, zowel voor het Westen als voor het 

Oosten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                            
3 J. M., MACKENZIE, ibid pp 3- 4 
4 J. M., MACKENZIE, ibid, p 20 
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4. 18de eeuwse mode in West- Europa  
 

4.1 Een inleiding  
 

Het is onmogelijk om hier een volledig overzicht te geven van de 18de eeuwse mode in 

Europa. Net zoals in de schilderkunst kent elk land zijn eigen geschiedenis en tradities. 

Wat mode is, kan van land tot land erg verschillen en vaak worden slechts enkele 

elementen van elkaar overgenomen en op dezelfde manier geïnterpreteerd. Ik beperk 

mij tot het belichten van de 18de eeuwse mode in West-Europa omdat dit gebied zowel 

geografisch als cultureel verder af staat van de Oosterse wereld en de beïnvloeding hier 

veel nadrukkelijker contrasteert met de eigen tradities. Landen zoals Spanje en Italië 

kenden al veel vroeger een instroming van oosterse stijlen ( de Moorse traditie in Spanje  

en de Venetiaanse handelscontacten met het Ottomaanse rijk) die zich inpasten in de 

reeds uitgebreide culturele achtergrond en architectuur. In het 18de eeuwse West-Europa 

zijn vooral Engeland en Frankrijk de toonaangevende landen op modegebied. De 

aanwezigheid van een hof met grote rijkdom en vele buitenlandse contacten in beide 

landen waren zonder twijfel belangrijke factoren in de uitwisseling en verspreiding van 

modetrends. 

 

Dankzij de grote aandacht die geschonken werd aan uiterlijk vertoon in de hoge kringen 

en aan het hof werden tal van kledingstukken bewaard, onder meer vanwege het 

ceremoniële of prestigieuze karakter ervan. Toch is het niet eenvoudig om een precies 

beeld te vormen van de kleding die toen gedragen werd want de overlevering is in vele 

gevallen slechts fragmentarisch. Bij het opbergen en bewaren werden de verschillende 

onderdelen en accessoires gescheiden en is de juiste context vandaag verdwenen. Een 

ander probleem stelt zich bij de verschillende categorieën van kleding waarvan vandaag 

de grenzen zijn vervaagd: sommige kledingstukken behoren toe aan de mode van toen, 

andere stukken vallen in de categorie van traditionele klederdracht en ondergingen 

slechts zeer gestadig een evolutie. Het onderzoek naar de snitvorm kan in bepaalde 

gevallen nieuw licht werpen op de overgeleverde ontwerpen, maar ook hier moet er 

rekening gehouden worden met de onderdelen die het kledingstuk vorm gaven, zoals de 

hoepel of petticoat. Helaas zijn deze hulpstukken zeldzaam, onder meer vanwege de 

problematische bewaring van de metalen structuren en vereisen ze een specifieke 

behandeling .5 

Naast de kledingstukken zelf als meest directe bron kunnen we ons beroepen op de 

schilderijen en tekeningen uit die tijd. Ze geven ons een tweedimensionale weergave, 
                                            
5 A., BUCK, Dress in Eighteenth Century England, Essex, 1979, p. 10 
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gekleurd door de wereld van de artiest zelf. Dit kan heel misleidend zijn en een 

vertekend beeld geven van de werkelijkheid. Sommige kunstenaars hadden een grote 

bewondering voor andere periodes en gingen elementen van andere schilders uit 

vroegere periodes imiteren. Zo gebeurde het dat rond jaren 1730 portretten verschenen 

van belangrijke personages, maar in een 17de eeuwse klederdracht, naar voorbeeld van 

de schilderijen van Antoon Van Dijck. 6 

 

Vaak was het de schilder die de werkelijkheid aanpaste aan zijn smaak en zijn 

opdrachtgevers andere kleding liet dragen voor het portret, kleding die vaak niet bij het 

personage in kwestie hoorde. De Engelse Lady Newigate getuigt in haar brieven:  

 

 “ A note from Romney to desire me to dress myself in white Sattin before i come to him 

today. … The Borrowed Gown won’t satisfy him, he insists upon having a rich Sattin with 

a long train made by Tuesday and to have it left with him all summer.” 7 

 

De kunstenaar creëert dus een beeld dat losstaat van de werkelijkheid, maar toch 

realistisch genoeg om het echt te doen lijken. Dit schept echter verwarring voor de 

onderzoekers vandaag. Brieven en dagboeken geven ook op hun manier de klederdracht 

weer uit die periode, eveneens gekleurd door de achtergrond van de schrijver, 

voornamelijk wanneer de kledingdracht slechts een secundaire rol speelt in het verhaal, 

bijvoorbeeld om een karakter te schetsen. De brieven die specifiek handelen over 

kleding en mode, zijn dan wel weer opvallend accuraat. Vaak gaat het hier om brieven 

die handelen over de nieuwe modeverschijnselen of brieven met een commissie, 

bijvoorbeeld over de aankoop van bepaald textiel. De reisverslagen waarin geschreven 

wordt over de engelse mode uit de 18de eeuw reiken ons via de ogen van een 

buitenstaander dan weer andere details aan.Het aandeel van de toen oprukkende 

journalistiek is eveneens niet te onderschatten; vaak werd er vanuit een politiek 

standpunt over velerlei onderwerpen geschreven en was de mode in de journalistiek 

vaak onderworpen aan heftige discussies en kritieken over fatsoen en moraal, wat weer 

een ander licht werpt op de geschiedenis van de mode.8 

 

Wat mode was in het 18de eeuwse Engeland werd grotendeels bepaald door het Hof. Het 

Hof was een exclusieve groep, die zich slechts af en toe openstelde om nieuwe leden op 

te nemen, die hun naam en faam verworven hadden in het professionele leven en zich 

hadden opgewerkt tot de topklasse. Het was deze instroming van nieuwe leden die 

                                            
6 A., BUCK, op. cit., Essex, 1979, p. 11 
7  Lady Newdigate, The Cheverals of Cheverel Manor, 1898, p 101 geciteerd in in A., BUCK, Dress in 
Eighteenth Century England, Essex, 1979, p. 11 
8 A., BUCK, ibid,  1979, p. 11-12 
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eigenlijk de modetrends bepaalde en verspreidde. In schril contrast staat de ceremoniële 

klederdracht van de koninklijke leden die vaak generatie op generatie werd doorgeven 

en dus niet meer modieus waren. De koninklijke huwelijken werden toen uitgebreid 

beschreven in becommentarieerd.  

 

A. Buck haalt in Dress in Eighteenth Century England verschillende voorbeelden aan 

waarin hetzelfde type kleding - een stijf bovenlijfje van zilverkleurig textiel - zowel in 

1727, 1734, 1740 en 1761 door de vrouwelijke leden van de koninklijke familie werd 

gedragen. In een periode van ongeveer 30 jaar blijft het zelfde type opduiken en lijkt 

het alsof er nauwelijks vooruitgang of veranderingen plaatsvinden in dit type 

kledingstuk. 9 

 

Het doel van kledingdracht van het Hof was het tentoonstellen van rijkdom, niet alleen 

met de rijkelijk bewerkte jurken, maar ook met een overdaad aan juwelen. De hofkring, 

met zijn huizen in Londen, zijn macht en rijkdom en zijn prominente aanwezigheid aan 

het hof, was het centrum van een modieuze gemeenschap. Maar modieuze kleding was 

bereikbaar voor iedereen met geld en een sociaal leven dat deze kleding verantwoordde. 

De welstellende bourgeoisie volgde eenzelfde levenspatroon en kon zich via een 

rijkelijkere kleding profileren in de maatschappij. De adel hield zijn eigen feesten en 

recepties die even rijkelijke en overdadig waren als die van het Hof. Een select aantal 

dames van adellijke afkomst waren de eigenlijke mode-iconen van hun tijd en toonden 

de nieuwste creaties en stijlen en hadden hierin meer vrijheid dan de modieuze dames 

van het hof. 

Vanaf 1760 en 1770 was het niet alleen meer de adel die de modetrends stelde, maar 

verschenen de actrices op het toneel. Zij reisden rond en verspreidden op die manier 

ook de nieuwste modetrends.10 

 

4.2 De Franse invloed in Engeland 
 

De Fransen hadden vanzelfsprekend een invloed op de andere Europese landen en ook 

op de Engelse mode, maar toch zien we dat niet alle Franse modetrends op dezelfde 

manier in Engeland verschijnen.  

De stijfheid en formele elegantie van de Franse jurken uitte zich alleen in de engelse 

koninklijke ceremoniële kleding. Anderzijds werd de Franse negligé tendens in Engeland 

volledig afgewezen. 11 

                                            
9 A., BUCK, op. cit., 1979, pp 13-14 
10 A., BUCK, ibid, pp 25-26 
11 A., BUCK, ibid, p 33 
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De Franse invloed vond zijn weg naar Engeland voornamelijk via poppen, vaak waren 

het handelsrelatiegeschenken, gekleed volgens de Franse mode. Ook de vrouwen van de 

Franse ambassadeurs waren een voorbeeld voor de Engelse vrouwen en hun kleding en 

accessoires werden dan ook nauwkeurig beschreven en becommentarieerd, zo blijkt uit 

een geschrift van Lady Jane Coke, naar aanleiding van een verjaardagsfeest aan het hof 

in 1749: 

 

 “The French Ambassadress and the Duchess of Bedford were the two finest women; the 

first is the pattern for dress… her hair is curled in small ringlets round her face, pinned 

up behind a cap not near so big as your hand and nothing round her neck.” 

Het jaar daarop schreef ze:  

“As for fashions, according to the English custom we follow the French Ambassadress.” 

12  

Het Franse voorbeeld werd niet alleen in Engeland opgevolgd maar ook in de andere 

Europese landen. Er werd altijd met veel aandacht gekeken naar de buitenlandse gasten 

en de kostuums die ze droegen. Sommige buitenlandse hofdames werden echte 

“sterren” en hun stijl werd veelvuldig gekopieerd.  

 

Een belangrijk gegeven in de 18de eeuwse mode was de maskerade. Dit evenement was 

de manier om de grenzen van de formele kleding te doorbreken en de fantasie de vrije 

loop te laten. De thema’s van de maskerades waren uiteenlopend: gotische abdissen en 

pelgrims, arcadische prinsessen en zomeer, maar ook de sultanes en haremvrouwen 

waren een geliefd thema. Zo vermeldt A. Buck dat in 1767, tijdens de maskerade van 

Hertog van Bolton, de hertogin verkleed was als de meest briljante sultane ooit gezien, 

bedekt met parels en diamanten.13 

 

De maskerades in Oosterse stijl vereisten een gepast decor. In de 18de eeuw werd nog 

maar weinig onderscheid gemaakt tussen  Chinese, Japanse, Indische en Midden-

Oosterse culturen : alles wat Oosters leek, kwam in aanmerking om verzameld te 

worden en werd geëtaleerd in de gastenvertrekken.  Deze stijlen werden allemaal samen 

gecombineerd om een exotische uitstraling te creëren. De welstellende Engelse dames 

rustte hun mooiste kamers uit met meubelen in een Chinese Chippendale stijl en 

decoreerden deze met kleinere objecten zoals klokjes, theeserviezen en met kostbare 

drapages van damast en brokaat afkomstig uit het Oosten. 14 

 

                                            
12  Lady Mary  Coke, Letters and Journals of Lady Mary Coke, 1889-96,II, p. 36, 42, 83, 134, gecit in A., 
BUCK, Dress in Eighteenth Century England, Essex, 1979, p. 34 
13 A., BUCK, ibid, p. 37 
14 STEELE, V., J.S. MAJOR, China Chic, East meets West, Singapore, Yale University Press, 1999, p 71 
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4.3 Het Turkse kostuum in de 18de eeuw bekeken door 
Westerse ogen  

 

Onder de Turkse klederdracht verstond men in de 18de eeuw de klederdracht van de 

inwoners van het Ottomaanse Rijk, inclusief de Grieken. Deze Grieken woonden in 

kolonies op het Turkse vasteland, in Constantinopel en Smyrna en werden beschouwd 

als semi-oosters en droegen dezelfde kleding als de turken en hun leiders. De grieks-

turkse klederdracht werd overgenomen door vele Europeanen die in dit gebied verbleven 

vanaf de late 17de eeuw. Aan het begin van de 18de eeuw was er al een sterke 

vertegenwoordiging van Europeanen, zowel op diplomatiek als commercieel vlak. 

Hierdoor kwam er een constante stroom van reizigers op gang en werden de verhalen 

over dit onbekende gebied in Europa verspreid, wat natuurlijk tot de verbeelding sprak 

van diegenen die er nooit waren geweest. De nederlaag van het Ottomaanse rijk in 

Wenen in 1683 had de bedreigende uitstraling van het Rijk danig afgezwakt en voor een 

opening naar het Westen toe gezorgd. Tussen 1704 en 1717 was het Arabische 

verhalenboek  Duizend en één nachten één van de meest gelezen boeken in het Westen. 
15 De reizigersverhalen inspireerden de Turkse trend in Frankrijk die al snel navolging 

kreeg in de rest van Europa. Deze turquerie had invloed op het theater, de 

interieurdecoratie en de portretkunst. In 1748 organiseerden de studenten van de 

Franse Academie in Rome een maskerade met het thema Caravanne du Sultan à la 

Mecque en verkleedden ze zich als leden van het Ottomaanse Hof. In Engeland waren de 

Turkse maskerades bijna even populair als de maskerades met als thema historische 

figuren. 16 

 

De publicatie van Lady Mary Wortley Montagu’s reisverslag maakte de Turkse mode nog 

populairder als maskeradethema en artistiek concept. Lady Mary is één van de weinige 

vrouwelijke Britse wereldreizigers in de 18de eeuw van wie het reisverslag gepubliceerd 

werd en bewonderd vanwege haar uitzonderlijke opmerkzaamheid voor gewoontes, 

tradities en politieke tendensen bij andere culturen. 17  In 1717 vergezelde ze  haar man 

Edward Wortley naar Turkije, waar hij ambassadeur was voor Groot-Brittannië en 

afgevaardigde van de Levant Company. Lady Mary Montagu vertrok echter niet 

onvoorbereid: 

 

                                            
15 C., HUGHES, Dressed in fiction, Berg Publishers, 2006, p 24 
16 A.,RIBEIRO, The Art Of Dress: fashion in England and France 1750 to 1820, Yale University, 1995, p 222 
17 K., TURNER, From Classical to Imperial: Changing Visions of Turkey in the Eighteenth Century.” In Travel 

Writing and Empire: Postcolonial Theory in Transit,  London: Zed, 1999,p 113 geciteerd in Turkey, the 
threatening, exotic east , http://courses.wcupa.edu/wanko/LIT400/Turkey/LadyMary.htm  
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“Montagu ... had mastered both the Arabian Nights and François Petis de la Croix’s Mille 

et un jours (1710-1712), commonly known as the Persian Tales and, before and during 

her journey, had embarked on a Jesuitical syllabus that included the Koran, in the 

French version, and practically every available report in English and French on the 

Ottoman Empire (notably the works of travelers like Paul Rycault, Rchard Knolles, 

François Thevanot, George Sandys, Aaron Hill, Dumont and G. F. Gemelli-Carreri), not to 

mention the classics (Montagu’s command of Latin was noted in her own days) and 

Turkish prose and poetry which, by the middle of 1717, she could study in the original.” 

18 

 

Lady Mary Wortley Montagu verbleef in Turkije tussen 1716 en 1718 en had in 

Constantinopel de Turkse klederdracht overgenomen. In een brief aan haar zus op 1 

april 1717 beschrijft ze haar Turkse kleding in detail: 

 

“The first part of my dress is a pair of drawers, very full, that reach to my shoes, and 

conceal the legs more modestly than your petticoats. They are of a thin rose-coloured 

damask, brocaded with islver flowers. My shoes are of white kid leather, embroidered 

with gold. Over this hangs my smock, of a fine white silk gauze, edged with embroidery. 

This smock has wide sleeves, hanging half way down the arm and is closed at the neck 

with a diamond button; but the shape and colour of the bosom are very well to be 

distinguished through it. The antery is a waistcoat, made close to the shape, of white 

and gold damask, with very long sleeves falling back, and fringed with deep gold fringe, 

and should have diamond or pearl buttons. My caftan, of the same stuff with my 

drawers, is a robe exactly fitted to my shape, and reaching to my feet, with very long 

strait falling sleevs. Over this is my girdle, of about four fingers broad, which all that can 

afford it have entirely of diamonds or other precious stones; those who will not be at 

that expence, have it of exquisite embroidery on satin; but it must be fastened before 

with a clasp of diamonds.  The curdee is a loose robe they throw off or put on according 

to the weather, being of a rich brocade ( mine is green and gold ), either lined with 

ermine or sables; the sleeves reach very little below the shoulders. The head-dress is 

composed of a cap, called talpock, which is in winter or fine velvet embroidered with 

pearls or diamonds, and in summer of a light shining silver stuff. This is fixed on one 

side of the head, hanging a little way down with a gold tassel, and bound on, either with 

a circle of diamonds ( as I have seen several ) or a rich embroidered handkerchief. On 

the other side of the head, the hair is laid flat; and here the ladies are at liberty to show 

their fancies; some putting flowers, others a plume of heron’s feathers, and in short, 

                                            
18 B., MELMAN, Women’s Orients: English Women and the Middle East, 1718-1918, Ann Arbor:  University 
of Michigan, 1992, p 83 geciteerd in : Turkey, the threatening, exotic east , 
http://courses.wcupa.edu/wanko/LIT400/Turkey/LadyMary.htm  
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what they please;  but the most general fashion is a large bouquet of jewels, made like 

natural flowers; that is, the bud of pearl; the roses, of different coloured rubies; the 

jessamines, of diamonds;  

the jonquils, of topazes, &c. so well set and enamelled, ‘tis hard to imagine any thing of 

that kind so beautiful. The hair hangs at its full length behind, divided into tresses 

braided with pearl or ribbon, which is always great quantity.” 19 

 

De uitgebreide beschrijvingen van Lady Mary bereikten Europa en spraken natuurlijk tot 

de verbeelding van de welstellende Europese dames die nog nooit in het Oosten waren 

geweest maar zich wel aangetrokken voelden tot deze exotische pracht en praal. Hun 

fantasie en nieuwsgierigheid werd ook geprikkeld door het excentrieke personage van 

Lady Mary zelf: ze beschrijft zichzelf in situaties die zeer ongewoon zijn in het 18de 

eeuwse Engeland, zoals haar bezoeken aan de Turkse baden en haar ontmoetingen met 

de vrouwen in de Arabische harems. Lady Mary schrikt er niet voor terug om haar 

Turkse kleding met trots te etaleren en zich te laten portretteren in deze kostuums. 18de 

eeuwse kunstenaars zoals Jean-Baptiste Van Mour leggen het Oosten vast op doek en 

laten het Westen kennismaken met een onbekende wereld. 

 

4.4 De Westerse kunstenaars en de Turkse Schonen 
 

De serie gravures Recueil de cent estampes répresentant différentes nations du Levant, 

gepubliceerd in 1714 naar Jean-Baptiste Van Mour, waren zeer populair en werden een 

bron voor de 18de eeuwse weergave van Turkse klederdracht in de 18de eeuwse 

portretkunst. Dit gaf kunstenaars die nog nooit zelf in het Midden-Oosten waren geweest 

de kans om portretten te maken à la Turque 

Jean-Baptiste Van Mour is één van de schilders die in de 18de eeuw naar het Midden-

Oosten trok om er de omgeving en haar bewoners op doek vast te leggen. Deel 

uitmakend van het gevolg van de Franse ambassadeur in Constantinopel, Charles de 

Ferriol, kreeg hij de opdracht een reeks gravures te maken die handelden over de 

verschillende nationaliteiten en sociale klassen binnen het Ottomaanse Rijk. Enkele van 

zijn studies behandelen de mannelijke en vrouwelijke klederdracht in het Ottomaanse 

rijk en werden later gretig gekopieerd door andere artiesten die het succes van de 

Turquerie in het Westen niet was ontgaan. Van Mour gaat uiterst precies te werk om alle 

rijke details in de kleding tot hun recht te laten komen. 20  

 

                                            
19 M., WORTLEY MONTAGU, The letters and works of Lady Mary Wortley Montagu,  R. Bentley, 1837, pp  
    372-374 
20 J., SCARCE, Women’s costume of the Near and Middle East, Londen,Routledge UK, pp 57-58 
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In verband met Lady Mary Wortley Montagu in Turkse klederdracht worden twee 

schilderijen met zekerheid aan Jean-Baptiste Van Mour toegeschreven. Op één daarvan 

wordt ze afgebeeld met haar zoon en Turkse dienaars in een decor met Turks 

vloertapijt. Het andere schilderij is een statig portret waarop haar Turkse kostuum 

gedetailleerd wordt weergegeven. ( afb. 1 ) Op de schilderijen van Van Mour lijken de 

kostuums waarheidsgetrouw en vergelijkbaar met de kostuums die zij vermeldt in haar 

brieven. Ze draagt een décolleté en een lijfje zonder korset, een witte onderjurk of 

shalwar met daarop een rode onderjas en een gouden antari of bovenjurk en een met 

bont afgezette overjas of kirk. De tulband en met juwelen bezette riem zijn accessoires 

die in bijna alle portretten met Turks thema voorkomen.  

 

Andere portretten, zoals het portret geschilderd door Charles Jervas, tonen Lady Mary in 

kostuums die overeenkomsten vertonen met het Europese silhouet met petticoat. Het 

oriëntaalse element wordt in deze portretten enkel benadrukt door een tulband of de 

puntige Turkse schoentjes. ( afb. 2 ) 

Deze schilderijen vormen de aanzet voor talrijke “Lady Mary Montagu in Turks kostuum” 

schilderijen in de vroege 18de eeuw. Vaak gaat het om schilderijen van andere schilders 

of ateliers die de schilderijen als inspiratiebron zagen en een eigen versie brachten van 

deze dame. Er circuleerden bijgevolg heel wat afbeeldingen van Westerse vrouwen in 

oosters kostuum en deze werden met veel aandacht bestudeerd door de hofdames die 

steeds op zoek waren naar de nieuwste en bijzonderste kostuums om in te verschijnen. 

Dat die kostuums zoveel interesse wekten was niet alleen te danken aan deze 

portretten, maar ook aan dat andere onbekende beeld dat de schilders uit het Oosten 

meebrachten: de Ottomaanse paleizen, de haremvrouwen en hun omgeving. Er lag een 

waas van geheimzinnigheid, schoonheid, sensualiteit en luxe rondom dit fenomeen dat 

in het Westen onbestaande was. 21  

 

Angelica Kauffman, één van de belangrijkste vrouwelijke portretkunstenaars in Londen, 

interesseerde zich vooral in de decoratieve elementen van het oriëntaalse kostuum, 

maar combineerde dit met de klassieke en vloeiende lijnen van de antieke Griekse 

kledingstijl in haar portretten. Morning Amusement ( afb. 3 ) toont een vrouw in 

gelaagd Turks kostuum, maar met een westerse klassieke toets. De vrouw draagt een 

losse witte overjas met korte mouwen geborduurd met gouddraad en daarover een 

kortere, geborduurde open jurk en een kiel, over de geborduurde Turkse broek van 

mousseline. Deze combinatie zoals ze bij Kauffman voorkomt, was heel populair 

vanwege het exotische element dat verweven werd met de informele portretstijl. De 

losse broek illustreert een dubbelzinnige en luchtige sfeer, want het Turkse kostuum 

                                            
21 C., HUGHES, Dressed in fiction, Berg Publishers, 2006, pp 23-24 
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werd in conservatievere kringen geassocieerd met onfatsoenlijkheid en enkel getolereerd 

op het toneel of als onderdeel van een maskeradekostuum. In Frankrijk is er een strikte 

scheiding tussen de Turkse stijl zoals ze voorkomt in de portretkunst en de dagelijkse 

modieuze kledingstijl met Turkse invloeden.  

 

Engelse schilderkunst combineert subtiel Turkse elementen met ondermeer barokke 

drapages van hermelijn en rood fluweel en klassieke parels of er wordt slechts een enkel 

oosters accessoire zoals een tulband aan een neoklassiek kostuum toegevoegd. 22  

 

Een kunstenaar die eveneens veel aandacht schonk aan de oosterse kostuums in zijn 

werk was de Zwitser Jean-Etienne Liotard. Na zijn opleiding in Genève als miniaturist 

specialiseerde hij zich in Parijs in miniatuurportretten. In 1738 wordt hij in dienst 

genomen door de markies van Puysieux, de ambassadeur voor Frankrijk van de Twee 

Sicilië’s. De ambassadeur neemt hem mee naar Naples en daarna Rome, waar het 

verdere verloop van zijn leven als schilder wordt bezegeld: hij wordt meegevraagd op 

een reis naar Contantinopel door een van zijn bewonderaars in Rome, chévalier William 

Ponsby. Liotard gaat met enthousiasme in op het voorstel en vertrekt datzelfde jaar naar 

Constantinopel. Tijdens de tussenstop op Smyrna maakt hij van de gelegenheid gebruik 

om de vertegenwoordigers van rijke compagnies en handelsfamilies te portretteren en 

hun echtgenotes in oosterse kledij. Het is een eerste kennismaking met de oosterse 

wereld. 23 

 

Hij zal uiteindelijk vijf jaar in Constantinopel verblijven en uitgroeien tot één van de 

belangrijkste kunstaars in het Franse milieu van de hoofdstad. Hij onderhoudt echter 

goede contacten met alle sociale lagen van de Ottomaanse maatschappij en maakt 

portretten van diplomaten en de bourgeoisie; maar ook van avonturiers, slaven en 

arbeiders. Ook met de andere westerlingen in Constantinopel onderhoudt hij goede 

contacten en krijgt hij portretopdrachten van ondermeer Lord Sandwich en de 

Frankische dames van Pèra en Galata, eveneens uitgedost in Oosters kostuum. Zijn 

faam groeit en bereikt zelfs de paleizen van het Ottomaanse Rijk waar onder meer de 

grootvizier een portret van zichzelf door Liotard wil laten maken. Jean-Baptiste Liotard 

tracht de echte Turkse samenleving te tonen en vermijdt statische portretten die niets 

zeggen over de omgeving waar de kunstenaar zich bevindt. Wanneer hij in 1742 

terugkeert naar Europa wordt hij De Turke Schilder genoemd en krijgt hij tal van 

                                            
22 National Musuem of Women in the Arts http://www.nmwa.org/collection/Profile.asp?LinkID=476  
    A., RIBEIRO, The Art of Dress: fashion in England and France 1750 to 1820, New Haven,Yale University  
    Press, 1995, p. 223 
23 A., BOPPE, Les orientalistes. Les peintres du Bosphore au XVIIIe siècle, 1989, Parijs, pp 67- 79 
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opdrachten voor portretten à la turque. Liotard’s bekendheid is vooral te danken aan de 

vele portretten van jonge dames in Turks kostuum. Het portret van de jonge dame in 

Turks kostuum toont Mary Gunning, de gravin van Coventry, in een prachtig oosters 

kostuum. ( afb. 4 ) De ongedwongen sfeer – de vrouw zit op een comfortabele bank en 

rust haar hoofd op haar arm – laat toe dat de toeschouwer die geen kennis heeft van 

het Ottomaanse rijk zich toch kan identificeren met dit beeld. Door de personages in een 

eenvoudige omgeving voor te stellen gaat alle aandacht naar de geportretteerde zelf en 

haar kostuum. Om een zo getrouw mogelijk beeld te brengen bracht Liotard zelfs 

authentieke Turkse kostuums mee naar Europa en liet hij zijn opdrachtgevers hierin 

poseren. Liotard maakt ook gebruik van bepaalde topos die veel succes kennen in de 

18de eeuw. Het portret van de lezende jonge dame in Turks kostuum is een combinatie 

van een populair thema met een onbekende wereld, gerepresenteerd door de kleding 

van de vrouw. ( afb. 5 ) Liotard slaagt erin het bekende met het onbekende te 

verbinden en creëert een referentiepunt voor diegenen die nog nooit eerder met het 

onbekende oosten in contact waren gekomen. Zijn schilderijen lenen zich tot het creëren 

van een soortgelijke atmosfeer in het Westen op zogenaamde thema-avonden en 

maskerades van de hogere kringen. 24 

 

4.5 De maskerades en de opmars van de Oosterse mode  
 

Lady Mary Wortley Montagu inspireerde niet enkel de schilderkunst tot een à la turque 

trend, de portretten die van haar verschenen in Turkse klederdracht en haar brieven 

inspireerden ook de talrijke maskerades. De maskerade die gehouden werd tere ere van 

de Koning van Denemarken in 1768 wordt in Oxford Magazine uitgebreid beschreven en 

becommentarieerd. Op deze maskerade zijn de vrouwen die à la turque verkleed zijn 

niet meer te tellen. Over de hertogin van Ancaster wordt het volgende gezegd:  

 

“ in the character of a sultana...[ in] purple satin bordered with ermine.” 

Mrs Delany remarked that the Duchess of Richmond went “as the fatima described in 

Lady Mary Worthley  Montagu’s letters.” 25 

 

Het is duidelijk dat Lady Mary’s brieven en beschrijvingen tot in de details werden 

geanalyseerd en geïnterpreteerd door de Engelse Beau Monde en dat een oosters 
                                            
24 A., BOPPE, Les orientalistes. Les peintres du Bosphore au XVIIIe siècle, 1989, Parijs, pp 67- 79 
M., BREUKINK-PEEZE, Eene fraaie kleding, van den turkschen dragt ontleent. Turkse kleding en mode à la 

turque in Nederland, in H., Theunissen, e.a. ( red. )Topkapi & Turkomanie. Turks-nederlandse ontmoetingen 

sinds 1600, De Bataafsche Leeuw, Amsterdam, 1989, p 136 
25 Oxford magazine, oktober 1768, p 161.Delany ( 1861-2), II, p 185 zoals geciteerd in A., RIBEIRO, The art of 
dress:  fashion in England and France 1750 to 1820, New Haven,Yale University Press, 1995, p 223 
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kostuum niet mocht ontbreken in de garderobe van elke zichzelf respecterende 18de 

eeuwse fashionista, wilde zij de aandacht trekken van de genodigden op de talrijke 

feestjes.  

 

Hoe de Oosterse maskeradejurken er precies uitzagen is niet met zekerheid te zeggen, 

maar waarschijnlijk waren het gedecolleteerde jurken met gekruiste keurslijfjes en 

loshangende mouwen. Ook de brede riemen en met bont afgezette jassen mochten 

zeker niet ontbreken. Het kostuum dat Elizabeth Gunning draagt op het portret 

geschilderd door Francis Cotes staat dichter bij de maskerade jurken dan het 

authentieke kostuum dat haar zus aan heeft op het portret geschilderd door Jean-

Etienne Liotard. Elizabeth Gunning draagt op dit portret een bruinkleurige bovenjurk en 

een lichte doorzichtige shalwar. Haar diepblauwe overjas is langs de randen afgezet met 

bont. Dit is nog steeds een zeer rijk kostuum, maar toch komt het minder authentiek 

oosters over. De informele haartooi draagt bij tot een meer westerse uitstraling van een 

Turks geïnspireerd kostuum. 26 ( afb. 6 ) 

 

Bepaalde elementen in het oosterse maskeradekostuum zullen stilaan hun weg vinden 

naar de alledaagse mode en zullen zich ermee vermengen. In de 18de eeuw zal het 

concept “mode” zijn eerste grote uitbreidingen kennen, dankzij de explosie van de 

textiel industrie, waardoor nieuwe prints en ontwerpen veel sneller en in grotere oplage 

gedistribueerd konden worden. Dankzij de opening van het Ottomaanse Rijk naar het 

Westen toe was de zijderoute weer in directe verbinding met het Westen gesteld. Niet 

alleen Turkse kostuums waren erg gegeerd, maar ook de rijkelijke Indische textielen. In 

de 17de eeuw hadden Portugese handelaars reeds contacten in India gestabiliseerd en 

tal van oosterse stoffen geïmporteerd in het Westen. De Europanen hielden van alles 

wat exotisch was en de handelaren konden de vraag naar alles wat oosters en exotisch 

was nauwelijks volgen. In Frankrijk bracht de vraag naar buitenlandse producten 

uiteraard problemen met zich mee voor de inlandse textiel productie en daarom rustte 

er onder meer op de invoer én vervaardiging van Indische Calico-bloemen prints een 

verbod tot 1759. Hiermee werd de basis gelegd voor een nieuwe industrietak met 

productiehuizen in onder meer Rouen, Parijs en Marseille. Ook andere landen zoals 

Engeland, Holland en Zwitserland volgden al gauw het Franse voorbeeld en gebruikten 

de Indische textielen als voorbeeld voor hun textieldrukproductie. Tot het einde van de 

18de eeuw waren de motieven echter beperkt en werd er vooral rechtstreeks gekopieerd 

naar Indisch model en af en toe een geometrisch motief. 27  ( afb. 7 ) 

 
                                            
26 A., RIBEIRO, The art of Dress: fashion in England and France 1750 to 1820, New Haven,Yale University 
Press, 1995, p 123 
27  http://www.musee-impression.com/gb/collection/default.html  
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In de 18de eeuw is er een dubbele wisselwerking tussen Oost en West in de kleding. 

Oosterse kostuums worden aangepast aan een westerse stijl: vanaf 1770 ruimt het 

ornamentele en decoratieve aspect van de Turkse klederdracht, met zijn overdadige 

juwelen en met bont afgezette jassen, plaats voor simpelere stijlen met lichte zijde en 

mousseline, waardoor het oosters geïnspireerde kostuum dichter gaat aanleunen bij de 

informele Engelse kledingstijl.28 Anderzijds zullen de oosterse motieven door de 

opgevoerde textielproductie deel gaan uitmaken van typische westerse kostuums en 

krijgen deze kostuums een exotisch tintje.  

 

In de 18de eeuw is er ook een opmars van oosterse accessoires zoals de waaier. De 

waaier kent zijn oorsprong rond 2700 v. Chr. in het oude China en kwam via de 

zijderoute tot Frankrijk in de 14de eeuw. Toch zal dit accessoire pas aan populariteit 

winnen vanaf de 17de eeuw, met een uitbarsting van types en stijlen in de 18de eeuw. De 

waaier wordt aan de hand gedragen en fungeert als een soort houding gevend 

accessoire. Er ontstaat een aparte codetaal die onderwezen wordt aan een Londense 

academie. De waaier is dus niet enkel een modeaccessoire maar wordt een dubbelzinnig 

status object in de sociale omgang. Zo mag men bijvoorbeeld aan het hof de waaier niet 

openen in het bijzijn van de vorsten. Verder dient de waaier vanaf 1759 als echt m’as 

tu-vu object dat op hetzelfde moment de eigenaar kan versluieren en hem of haar 

toelaat de andere te bekijken via transparante secties of gaatjes. 29  ( afb. 8 ) 

 

Een ander oosters accessoire dat in de 18de eeuw heel populair wordt in Europa en 

omstreken is de parasol. De eerste parasols en paraplus waren eerder zwaar en 

onhandig en dienden in de eerste plaats als bescherming tegen de zon en regen. Pas 

vanaf 1710 zullen zij hun intrede doen als modeaccent, dit dankzij de aangepaste 

uitvinding van ene Jean Marius, die een opvouwbaar model met bijhorend etui ontwerpt 

dat gemakkelijk opgeborgen kan worden. 30  

 

Op het einde van de 18de eeuw was het beeld van de oosterse prinses enorm populair 

geworden in het Westen. Dankzij de toevloed van accessoires zoals riemen, tulbanden 

en Turkse muiltjes konden de Europese vrouwen zich een Turkse prinses of haremvrouw 

wanen. Margaret BREUKINK-PEEZE heeft het in Eene fraaie kleeding, van den turkschen 

                                            
28 A., RIBEIRO, The art of  Dress: fashion in England and France 1750 to 1820, New Haven,Yale University 
Press, 1995, p 123 
29 M., DELPIERRE, Vêtir au XVIIIe siècle, 1996, p 62 
30 M., DELPIERRE, Vêtir au XVIIIe siècle, 1996, p 62 
     Histoire de Paris, L’invention du parapluie  
    http://claude.rohee.com/paris/01/1- 39_invention_du_parapluie_042.htm 
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dragt ontleent, Turkse kleding en mode à la turque in Nederland onder meer over de 

Turkse kostuums als belangrijke modetrend in de late 18de eeuw: 

 

“In de laatste decennia van de achttiende eeuw drongen Turkse elementen in de 

gangbare damesmode door: à la turque was het toppunt van sprookjesachtige 

schoonheid en smaak geworden. In de jaren 1770-1780 waren jurken ‘en sultane’ of ‘en 

circassienne’ zeer populair. Deze kleding was vrijelijk geïnspireerd op de kaftan en de 

entari. Meestal is het Turkse element te zien in de overdadige versieringen met kwasten 

en stroken van afhangende franje, bontgarnering en het toepassen van veel 

parelsnoeren en met juwelen bezette gordels. In de, voor het eerst verschijnende, 

modetijdschriften staan kostuumprenten van vrouwen in deze kleding. (…) Enige jaren 

later volgt Nederland : het modejournaal Kabinet van Mode en Smaak toont in 1792 

eene afbeelding eener kleeding…welke van den turksche dragt ontleente, eene Turksche 

kaftan genaamd wordt; en bovendien: hier bij behoort een kapsel in den turkschen 

smaak, de nevensgaande Coëffure is dus een zogenaamde turksche tulband van zeer 

fijn groen mousseline.”31 

 

Het familieportret Van Lennep door Antione de Favray werd geschilderd in opdracht van 

deze koopmanfamilie die al maar dan 200 jaar in Smyrna verbleef. Op het portret zijn 

zowel oosterse als westerse kostuums te zien. ( afb. 9 ) De man uiterst links, Justinius 

Johannes Leidstar, draagt een Turkse mantel met bont. De vrouw in het midden, Anna 

Maria van Lennep-Leidstar is uitgedost in een Oosters kostuum dat veel vergelijkingen 

vertoont met de kostuums geschilderd door Van Mour en beschreven door Lady Mary 

Montagu.Haar oudste dochter, de 12-jarige Elisabeth Clara Van Lennep, draagt op het 

portret een roodkleurig kostuum en een met bont afgezette mantel. Het was niet 

ongewoon dat Hollandse koopmansfamilies die lange tijd in het Ottomaanse rijk 

verbleven de lokale klederdracht gingen overnemen en hun achtergebleven familieleden 

in Europa inspireerden.32 

 

De 18de eeuwse mode in het Westen kenmerkt zich vanaf het begin door de interesse 

voor het onbekende Oosten. Voor de Westerse vrouwen is dit een aantrekkelijke mode: 

de exotische sensualiteit van het Oosterse kostuum laat toe afstand te nemen van de 

geldende kledingsnormen. Lady Mary propageert de Turkse klederdracht als een vorm 

van vrijheid en benadrukt in haar brieven dat ze zich in een Turks kostuum vrijer voelt 

dan in haar Engelse korsetten. Dit spreekt de Europese vrouwen weldegelijk aan. Via de 

                                            
31 M., BREUKINK-PEEZE, Eene fraaie kleding, van den turkschen dragt ontleent. Turkse kleding en mode à la 

turque in Nederland, in H., Theunissen, e.a. ( red. )Topkapi & Turkomanie. Turks-nederlandse ontmoetingen 

sinds 1600, De Bataafsche Leeuw, Amsterdam, 1989, p 137 
32 M., BREUKINK-PEEZE, ibid, p 136 
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maskerades, die de strikte kledingsnormen in zeker mate weten te omzeilen vanwege 

het speelse karakter, worden de eerste stappen gezet in naar een Oosters geïnspireerde 

mode die de volgende eeuwen nog sterker zal doorbreken.  
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5. De 19de eeuw: de wederzijdse beïnvloeding 
tussen Oost en West 

 

5.1 Oosters geïnspireerde mode : de kashmir-sjaal 
 
De oriëntaalse trend die zich in de 18de eeuw ontwikkelde, aangewakkerd door de 

verhalen van Lady Mary Wortly Montagu en schilderijen van Jean-Baptiste Van Mour, 

zette zich in de 19de eeuw onverminderd verder. De volgende generaties kunstenaars 

bleven gefascineerd door het Oosten en volgend de voetsporen van hun voorgangers. Zij 

voerden op hun beurt weer materiaal aan waarmee de modieuze kringen aan de slag 

gingen en de nieuwe trends creëerden.  

 

Een belangrijke impuls kwam er vanuit Frankrijk aan het begin van de 19de eeuw. 

Napoleon’s veldtocht naar Egypte bracht een massale belangstelling met zich mee. De 

Europeanen kenden de verhalen over het oude Egypte en de grote groep 

wetenschappers en kunstenaars die bij de veldtocht betrokken waren en hun 

bevindingen en kunstwerken publiceerden, brachten de fantasie helemaal op hol. 

Napoleon had oog voor pracht en praal en bracht de mooiste en kostbaarse schatten 

met zich mee naar Frankrijk. Een van de nieuwe accessoires die geïntroduceerd werden, 

was de kashmir-sjaal. Deze mode werd ingezet door Josephine Bonaparte en haar 

vriendinnen. Het was een grote, langwerpige doek die in het Oosten gebruikt werd als 

bescherming tegen de zon en meestal om het hoofd of de tulband werd gedrapeerd. In 

andere gevallen werd het als versiering rond de heupen geknoopt. De Europese dames 

gingen heel creatief te werk en ontwikkelden allerlei draagstijlen: los om de schouders 

geslagen overdag of meer dramatisch gedrapeerd ’s avonds. 33 

 

Rond 1810-1830 bereikte de kashmir-mode haar hoogtepunt en was de vraag naar 

nieuwe kashmir-sjaals van fijne schapenwol niet te volgen. Om aan de vraag te kunnen 

voldoen, ging men in het Oosten op zoek naar andere sjaals die geïmporteerd konden 

worden. Zo werd naast de authentieke kashmir-sjaal ook de Turkse sjaal populair bij de 

Europese dames.  

                                            
33 BREUKLINK-PEEZE, M., In de turkse smaak: Mode à la turque in de Nederlanden in de late 18

de
 eeuw, in : 

THEUNISSEN, H, ABELMANN, A.(red.),Topkapi en Turkomanie. Turks-Nederlandse ontmoetingen sinds 

1600, Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1989 p 137 
LEGRAND-ROSSI, S., Châles cachemire indiens et français: une chassé-croisé d’influences,in : LEGRAND-
ROSSI, S., e.a. Touches d’Exotism XIVe-XX siècles, Union centrale des arts décoratifs, Musée de la mode et du 
textile, 1998, p 61 
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De Europese industrie had zich in de vroege 19de eeuw voldoende ontwikkeld om de 

vraag naar kashmir-textiel het hoofd te kunnen bieden: steeds meer en meer kashmir-

sjaals werden niet meer geïmporteerd vanuit het Oosten, maar werden in eigen land 

geproduceerd. Tot aan het einde van het tweede keizerrijk werden in Frankrijk  kashmir-

sjaals geproduceerd met originele fantasiemotieven die al snel navolging kregen in 

landen zoals Groot-Brittannië.  

Omdat ook de minder welstellende Fransen een interesse toonden in de prachtige 

kashmir-sjalen gingen de productiehuizen in Mulhouse een goedkopere lijn creëren, de 

zogenaamde “mouchoirs schals”. Op een katoenen ondergrond met kleuren zoals “turks 

rood” en “ lapis lazuli” worden kashmir-motieven gedrukt en verwerkt tot betaalbare 

modieuze sjaals.  

De kashmir-sjaals waren alomtegenwoordig en gingen vast deel uitmaken van het 

repertoire van modeaccessoires voor de Europese vrouw. In de 19de eeuw maakten deze 

kostbare sjaals vaak deel uit van de overdadige bruidschatten van de rijke families. 34 

 

De garderobe van de Europese 19de eeuwse dames werd gedomineerd door een 

romantische sfeer. De literatuur had de idee van de romantische en exotische heldin 

gepropageerd en een mode die hierbij aansloot verscheen al gauw op het toneel. De 

Europese mode gaat opnieuw te leen bij het Oosten en maakt van de tulban hét 

modeaccessoire van de 19de eeuw.  Deze tulband werd op alle mogelijke wijzen 

geïnterpreteerd: versierd met kleurrijke bloemen, dure en kostbare parels of 

gecombineerd met kleurrijke sjaals en afgewerkt met een juweel. De empirestijl aan het 

begin van de 19de eeuw had de trend al gezet voor vloeiende en zachte lijnen en deze 

werden nu verder gezet in een romantische interpretatie van het Turkse kostuum die 

zich zal blijven handhaven tot ver in de 19de eeuw, waarna het oosterse beeld zal 

aangevuld worden met invloeden uit Japan en het verre Oosten. Kunstenaars zoals 

Paxton, Van Gogh en Whistler zullen opnieuw oriëntaalse impulsen naar Europa brengen 

die zich niet enkel in de mode, maar zich ook in de Art Nouveau architectuur zullen 

manifesteren.  

5.2 De Shah houdt van ballet 
 
Ook in de 19de eeuw wordt er in het Midden-Oosten inspiratie gehaald uit de Europese 

modestijlen. Een opvallende adaptatie van een typisch Europees gegeven vindt zijn weg 

naar Perzië.  

 

                                            
34 BREUKLINK-PEEZE, M., ibid, p 137 
LEGRAND-ROSSI, S., ibid,, pp 65-66 
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De Qajar-dynastie domineerde het Iraanse gebied sinds de late 18de eeuw. Hun 

oorsprong gaat terug op Turkmeense stammen uit Midden-Azië. In 1786 riep Agha 

Muhammad Khan het kleine dorpje Teheran uit tot de hoofdstad van zijn rijk. De Qajar-

periode was een redelijk stabiele periode op vlak van politiek, maar er was 

ontevredenheid bij het hof en de Iraanse handelaars die het betreurden dat er te weinig 

internationale betrekkingen waren.  In de 19de eeuw zal het Qajar-hof meer invloed van 

buitenaf ondergaan en gaat het zijn politieke en sociale systemen afstemmen op het 

Westen. Hierdoor werd de deur opengezet voor Westerse invloeden in onderwijs, handel, 

urbanisatie en ook klederdracht. 35 

 

De vierde monarch van de Qajar-dynastie Nasir al-Din Shah heeft een grote interesse in 

andere landen er hield ervan om rond te reizen en nieuwe dingen te ontdekken. In de 

lente van 1873 onderneemt hij een reis naar Europa. Op 7 juli 1873 arriveert hij in Parijs 

en wordt hij rondgeleid in de stad. Ondanks zijn afkeer van de architecturale 

bezienswaardigheden in Parijs is hij aangenaam verrast door het theater, het circus en 

de groene parken. De vele Qajar-schilderijen die vrouwen, mannen en mutrubes  

( musicerende vrouwen en dichteressen ) vertonen een kledingstijl die waarschijnlijk 

door de shah in Parijs werd opgepikt. Op deze schilderijen zijn figuren te zien die rokken 

op kniehoogte dragen in combinatie met lange broeken. De overleveringen verwijzen 

naar de liefde van de Shah voor het Franse ballet en balletkostuums. Op zijn terugkeer 

zou hij zijn hofhouding het bevel gegeven hebben deze balletrok-stijl over te nemen, 

zowel mannen als vrouwen. (afbeelding) 36 Deze combinatie van broek en korte rok hield 

tot ver in de 20ste eeuw stand en was een typische en traditionele kledingsstijl 

geworden. ( afb. 10 en 11 ) Vandaag zijn de qajar-vrouwen opnieuw bron van 

inspiratie voor ontwerpers zoals Hushidar Mortezaie en Christian Lacroix. Lacroix 

presenteerde voor de herfstcollectie van 2001 een ontwerp dat de beroemde mutrube-

schilderijen uit de qajar-periode citeert. ( afb. 12 en 13 )  

 
 
 
 
 
 
 
                                            
35 VOGELSANG-EASTWOOD, G., Qajar dress from Iran, http://www.rmv.nl/publicaties/8Qajar  
36 BUONAVENTURA, W., Belly Dancing: the Serpent and the Nile,New York,Interlink Books, 1994, p 46-47 
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6. Paul Poiret en Parijs: stad van sultans en 
sultanes 

 

De Franse modewereld onderging zonder twijfel enkele drastische veranderingen aan het 

begin van de 20e eeuw. Het verdwijnen van het korset dwong de Franse 

modeontwerpers ertoe hun creativiteit opnieuw te laten spreken en een invulling te 

zoeken voor de nieuw verworven vrijheid van de vrouw. Het ontstaan van tal van 

nieuwe modetijdschriften, zoals Gazette du Bon Ton in 1912 37  en de vernieuwde 

uitstraling van reeds gevestigde waarden zoals la Mode Illustrée en Vogue verspreidden 

de geldende modetrends ver buiten Parijs.  

Een sleutelfiguur in de Europese mode en een belangrijke promotor van Oosterse 

invloeden is zonder twijfel Paul Poiret, een ontwerper die niet enkel bekend is vanwege 

zijn ontwerpen, maar ook zorgde voor een verschuiving van concepten in de 

modewereld van de twintigste eeuw. Om het oeuvre van deze ontwerper te kunnen 

bevatten is het niet onbelangrijk om een schets van zijn carrière in dit overzicht op te 

nemen.  

 

Geboren op 20 april 1879 in Rue des Deux-Ecus, vlakbij Les Halles in Parijs als zoon van 

een textielhandelaar en was hij reeds op jonge leeftijd onder de indruk van de 

wereldtentoonstelling die hij op 10-jarige leeftijd had bezocht. Enkele jaren later ging 

Paul Poiret in de leer bij een paraplumaker, op vraag van zijn vader die wilde dat hij een 

degelijk vak leerde. Paul Poiret zelf hield zich liever bezig met het schetsen van 

kledingontwerpen en maakte kledingstukken voor zijn houten pop met de restjes zijde 

die hij ’s avonds van de paraplumakerij meebracht. Die eerste schetsen brachten hem 

dichter bij zijn droom om ontwerper te worden, dankzij Madeleine Cheruit een Parijse 

modeontwerpster die Poiret’s talent herkende en een aantal van de eerste tekeningen 

kocht. Dit was voor Poiret de beginfase van zijn carrière, klaar om Parijs te veroveren. 38 

 

Op 17-jarige leeftijd werd hij leerling van Jacques Doucet - een gevestigde en gevierde 

waarde in de Parijse modewerld -  die hem de verfijnde Franse elegantie leerde kennen 

en in contact bracht met de toenmalige sterren en diva’s, die uiteraard gekleed gingen in 

de nieuwste ontwerpen. 39 Zijn eerste grote succes oogst hij met de mantel die hij 

ontwierp voor Gabrielle Réjane, die zij droeg in een opvoering van Zaza. De mantel was 

van zwarte tulle en taffeta met paarse en witte irissen, geschilderd door 

                                            
37 R., KOGA, in A., FUKAI, T., SUOH, Fashion: The Collection of the Kyoto Costume Institute : a History 

from the 18th to the 20th Century ,Keulen,Tashen, 2005, p 327 
38 Y., DESLANDRES, LALANNE, D., Paul Poiret,1879-1944, New York, Rizzoli, 1987, pp 31-35 
39 M., BATTERSBY, Art Deco Fashion. French designers 1908-1925, Londen, 1974, p 45 
    Y., DESLANDRES, LALANEE, D., Paul Poiret,1879-1944, New York, Rizzoli, 1987, p 35 
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waaierkunstenaar Louis Billotey. Poiret verwerkt de treurige romantische atmosfeer van 

de laatste scène, waarin Réjane zijn mantel draagt, in zijn ontwerp en weet de 

toeschouwers tot op het laatste moment te beroeren. Vanaf dan is hij de nieuwe 

rijzende ster in Parijs. 40  

 

Na zijn militaire dienst gaat hij aan de slag bij het modehuis van Charles Frederick 

Worth en wordt hij de naam op iedereen’s lippen in 1901 met zijn Oosters geïnspireerde 

mantel, Confucius. 41 Het is een radicaal gestroomlijnde mantel die voor heel wat ophef 

zorgt in Parijs, niet in het minst bij de dame voor wie de mantel bestemd was, prinses 

Bariantinsky.  

 

(…)“Mijnheer Worth bood haar verschillende stoelen aan, terwijl mannequins zich druk 

maakten en ik de eer had de prinses een mantel te tonen die ik zojuist had voltooid en 

die een nouveauté vormde. Hij zou nu banaal en bijna ouderwets lijken, maar men had 

toen iets dergelijks nog niet eerder gezien. Het was een grote vierkante kimono van 

zwarte stof, afgebiesd met zwarte satijn; de mouwen waren groot, tot op de rug en 

eindigden in geborduurde banden zoals de mouwen van Chinese mantels. Zag de prinses 

in een visioen Chinezen, die een voor Rusland vijandig gezicht hadden? Zag zij Port-

Arthur, of iets anders? Ik weet het niet, maar zij schreeuwde: 'Oh! wat vreselijk! Als er 

bij ons boerenkinkels achter onze slee hollen en ons lastigvallen, hakt men ze de kop af 

en stopt ze in zulke zakken…’(sic) Ik voelde mijn hoofd al in die zak. Ik verdween, 

ontmoedigd en zonder hoop ooit bij Russische prinsessen in de smaak te vallen.” 42 

 

Poiret laat zich echter niet afschrikken door kritiek en zet door: in 1903 verlaat hij 

Modehuis Worth en begint hij voor zichzelf in een pand aan de Rue Auber. De Confucius 

mantel inspireert hem om nieuwe ontwerpen te creëren in dezelfde lijn. Een slimme zet, 

want algauw draait de Beau Monde van Parijs bij en staan de klanten in lijn aan te 

schuiven om een ontwerp van Poiret te mogen dragen.43  

 

“ Il devait devenir le type initial de toute une série de creations (…) pendant des années, 

il domina et inspira la mode. Je l’appelai Confucius. Toutes les femmes en achetaient au 

                                            
40 Y., DESLANDRES, LALANNE, D., ibid, p 36 
41 S. LEGRAND-ROSSI , Paul Poiret, Le couturier explorateur. La révolution de la coupe droite., in :  S.  
    LEGRAND-ROSSI ,e.a, Touches d’éxotisme XIV-XX siècle, Union centrale des arts décoratifs, Musée de la  
   mode et du textile, 1998 p 113 
42 P., POIRET in En habillant l'époque. Parijs 1930 zoals vermeld in : 
  http://www.cultuurnetwerk.org/bronnenbundels/1990/1990_101.htm (zie bijlage) 
43 Y., DESLANDRES, D., LALANNE, ibid, p 39  
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moins un. C’était le commencement, dans la mode, de l’influence orientale, dont je 

m’étais fait l’apôtre “ 44 

 

Hoewel hij omringd wordt door de rijkste figuren en bekendste sterren uit Parijs en de 

mooiste actrices aan zijn voeten liggen kiest Poiret in 1902 voor Denise Boulet, een 

eenvoudig meisje dat ver af staat van de Parijse schoonheids- en elegantienormen.45  

Denise is Poiret’s muze en tekent al zijn ontwerpen met haar voorbeeld in gedachte. Ze 

inspireert hem tot de ontwikkeling van een totaalconcept, een ideale vrouw van de 

twintigste eeuw . Poiret ontdekt in haar een apart soort jongensachtige elegantie die 

compleet tegengesteld is aan het heersende volslanke ideaal.  46  

Ze trouwen op 4 oktober 1905 en vertrekken onmiddellijk op huwelijksreis door Europa, 

waar ze talrijke musea bezoeken en Poiret’s interesse voor andere culturen wordt 

aangewakkerd. 47  Deze huwelijksreis was slechts het begin van zijn passie voor reizen 

en het ontdekken van andere culturen. 

 

6.1 Een Oosterse nacht in Parijs  
 

Poiret was een graag geziene gast op feestje en was zelf een belangrijke organisator van 

zulke feesten. Op 24 juni 1911 organiseerde hij een feest dat iedereen versteld liet  

staan vanwege het indrukwekkende karakter ervan, De duizend en tweede nacht. ( afb. 

14 en 15 ) 

Deze avond werd bijgewoond door vele bekende vrienden van Poiret waaronder Kees 

Van Dongen en Raoul Dufy, die de décors en het programmaboekje had helpen 

ontwerpen. Deze avond was tot in de details uitgewerkt als een scene uit Duizend-en-

een nachten, een Oosters sprookjesboek dat weer vernieuwde aandacht had gekregen 

dankzij een nieuwe vertaling van dr. Mardus aan het begin van de twintigste eeuw. Het 

spektakel vond plaats in open lucht en werd opgefleurd door duizenden lichtjes, 

exotische papegaaien, bontgekleurde kussens en dikke Oosterse tapijten waarop de 

genodigden, allen gekostumeerd in Oosterse dracht, konden plaatsnemen te midden van 

de zoetgeurde Oosterse bloemen. Op de achtergrond speelde een Perzisch orkest en 

waren er sprookjesvertellers en acrobaten die gasten animeerden. De klaterende 

fonteinen en de bazaar met zijn curieuze stalletjes lieten de gedachten aan Parijs 

                                            
44 P., POIRET, 1974, p 52 zoals vermeld in S. Legrand-Rossi , e.a, Touches d’éxotisme XIV-XX siècl, Union  
   centrale des arts décoratifs, Musée de la mode et du textile, 1998, p 113                              
45 Y., DESLANDRES, D., LALANNE, op.cit., p 39 
46 J., TEUNISSEN, A., DE VRIES, N. FOREST-FLIER, De ideale vrouw, 2004, p 65 
47 Y., DESLANDRES, D., LALANNE, ibid, p 40 
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volledig vervagen. Het hoogtepunt van de avond was een tafereel waarin Poiret, gekleed 

als sultan zijn geliefde sultane, Dénise, moet redden uit een kooi. 48 

(…)”De aldus verzamelde genodigden passeerden in kleine groepjes een tweede salon, 

waar een halfnaakte neger, gedrapeerd in Boukharazijde, gewapend met een fakkel en 

een Yatagan, hen naar mij toe leidde. Zij passeerden een met zand bedekte 

binnenplaats waar, onder een groot blauw en gouden scherm, fonteinen spoten in 

porceleinen bekkens. Men had het voor de zonnige patio van een of ander paleis van 

Aladin kunnen houden. Door het scherm viel een veelkleurig licht. Enige treden hoger 

bevond men zich voor een immense gouden kooi met gedraaid ijzeren tralies, 

waarbinnen ik mijn favoriete ( Madame Poiret ) omringd door haar hofdames, die echt 

Perzische liederen zongen, opgesloten had. Spiegels, sorbets, aquaria, vogeltjes, 

strikken en veren zorgden voor de verstrooiing van de haremkoningin en haar 

hofdames. Men liep vervolgens door in een salon waar een waterstraal tevoorschijn 

scheen te komen uit een tapijt en die werd opgevangen in een lichtgevend kristallen 

bekken. (…) Het publiek bestond uit kunstenaars en uitgezochte amateurs die zich 

verenigd hadden om met hun aanwezigheid het belang van deze grootse viering te 

vergroten. De meest gefortuneerden onder hen, zoals prinses Murat en Mevrouw Boni de 

Castellane, hebben vaak herhaald dat zij nooit meer in hun leven zoiets opwindende 

hebben gezien, als de schouwspelen die deze wonderbaarlijke nacht vulden.  

Natuurlijk, zijn er mensen te vinden die beweren dat ik deze feesten gaf om 

publiciteitsredenen, maar ik wil deze insinuatie, die slechts uit een dwaasheid kon 

voortkomen, van de baan vegen.” 49 

Het staat vast dat deze vertoning, volgens Poiret zelf zeker géén publiciteitsstunt, 

samen met de andere Oosterse feestjes die in Parijs plaatsvonden en het succes van de 

Russische Balletten een belangrijke rol speelden in de beïnvloeding van de modetrends 

op dat moment. De tulband werd een typisch accessoire en ook de lange mantels in 

kimonostijl waren niet uit het straatbeeld weg te denken. ( afb. 16-21 ) Poiret 

introduceerde eveneens de Turkse broek of harembroek die gecombineerd kon worden 

met een Oosterse tuniek of een jurk met empirelijn. Poiret introduceert een radicale 

verandering in het vrouwelijke silhouette, lange tijd gekenmerkt door haar s-vorm. Hij 

elimineert het korset en onderrokken, legt de taillelijn hoger en creëert een vloeiende 

snit die het lichaam opnieuw zichtbaar maakt. Hij verjongt het geldende ideaalbeeld, 

niet langer een rijpe vrouw van 40, en geeft het een jongensachtige en onschuldige 

                                            
48 Y., DESLANDRES, D., LALANNE, op.cit., p 50 
49 P., POIRET in En habillant l'époque. Parijs,1930 zoals vermeld in : 
  http://www.cultuurnetwerk.org/bronnenbundels/1990/1990_101.htm (zie bijlage) 
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uitstraling, en legt hiermee de basis voor een nieuwe invulling van verleidelijkheid.  De 

nieuwe vrouw volgens Poiret is slank en bewegelijk en dit nieuwe silhouette wordt gretig 

geïllustreerd door Paul Poiret’s tekenaars, Paul Iribe ,George Lepape en George Barbier. 

( afb. 23 ) Zij geven uiting aan die nieuw herwonnen bewegelijkheid van de vrouw door 

middel van moderne illustraties die het lichaam niet langer verstoppen. Naast deze 

illustraties die de nieuwe look moeten promoten, gaat Poiret ook werken met fotografen, 

zoals Edward Steichen, die de textuur en vorm van de ontwerpen op treffende wijze 

weten vast te leggen op de gevoelige plaat. Poiret zal ook als eerste modeshows 

organiseren voor een publiek, waardoor dit een sociaal evenement wordt en de 

ontwerpen niet langer statisch geshowd worden voor een aantal klanten in de 

beslotenheid van het atelier of modehuis. Het model en de kleding worden dynamisch en 

vormen een geheel. Het model, dat tot dan steeds anoniem bleef, krijgt een gezicht en 

een naam en gaat zich steeds meer profileren tot een personage dat benaderbaar wordt 

voor andere vrouwen, een rolmodel.50 

Hoewel hij afstand nam van het benauwende korset, is het nog maar de vraag of hij de 

vrouw echt wel bevrijdde. Rond 1910 herintroduceerde Poiret immers de strompelrok, 

een nauw aansluitende lange rok die beenruimte zeer sterk herleidde en de vrouw 

dwong om zich met kleine pasjes voort te bewegen. Het effect van deze snit is 

vergelijkbaar met de minimale bewegingsruimte van Japanse geisha’s en dit kan voor 

Poiret mogelijk een inspiratiebron geweest zijn die perfect paste bij zijn Oosters concept.  

Op welke manier werd Paul Poiret geïnspireerd door het Oosten? Ongetwijfeld hebben 

zijn bezoeken aan de Europese musea een indruk op hem nagelaten die hij verwerkt 

heeft in zijn stijl. De Caïro tuniek die in 1907 verschijnt, kan gebaseerd geweest zijn op 

de oude antieke Atheense drapages die zo typisch zijn in de Griekse beeldhouwkunst. De 

tulband als accessoire vindt bij Poiret eveneens zijn oorsprong in een museumbezoek, 

meer bepaald in de Indische afdeling van het Victoria en Albert Museum in Londen: 

(…)” J’obtins immédiatement du conservateur l’autorisation de travailler d’après ces 

exemples magnifiques. Je fus même autorisé à sortir les rubans des vitrines et è les 

careser. Je télégraphiai aussitôt à Paris à une de mes premières. Je lui communiquai ma 

flamme et elle passa huit jours dans le musée à imiter et à copier, à répéter les modèles 

qu’elle avait sous les yeux ; peu de semaines après nous mettions les turbans à la mode 

à Paris. ” 51 

                                            
50 J., TEUNISSEN, A., DE VRIES, N. FOREST-FLIER, De ideale vrouw, 2004, p 66 
    M, THESANDER, The feminine ideal, Londen, Reaction Books, 1997, p 107  
51 P., POIRET, 1974, p 132 zoals vermeld in S., LEGRAND-ROSSI , e.a, Touches d’éxotisme XIV-XX siècle  
    Union centrale des arts décoratifs, Musée de la mode et du textile, 1998,  p 117 
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Poiret kopieert hier dus rechtstreeks een bestaand Oosters ontwerp en maakt er in Parijs 

een succesnummer van door het als accessoire te presenteren bij zijn haremcollectie. 

Denise Poiret spreekt dit echter tegen en zegt dat hij het idee kreeg tijdens één van hun 

verhuizingen, waarbij het huispersoneel zich beschermde tegen de stofwolken met een 

driehoekige doek met omgevouwen flappen op het hoofd. 52 

 Maar Poiret gaat ook nog op andere wijze te werk, bijvoorbeeld door reeds bestaande 

stukken uit het Oosten te laten overkomen die hij dan met enkele kleine retouches, 

aangepast aan de Westerse smaak, weer op de markt brengt. Zo presenteert hij in 1912 

een met ijzerdraad geborduurde zijden mantel, oorspronkelijk een Indisch textiel dat 

verwerkt was als Oezbeekse mantel, in typische lokale stijl. ( afb. 22 ) Poiret’s ingreep 

bestaat enkel uit het aanbrengen van inzetstukken die de mantel compatibel maakt met 

Europese standaardmaat en het toevoegen van zijn eigen label. Zijn inbreng is dus 

minimaal, maar toch weet hij zelfs hiermee  een stijl te creëren die zeer eigen is. 53 Toch 

gaat het bij Poiret niet enkel om letterlijke kopieën of retouches van bestaande 

ontwerpen. Hij laat zich vaak inspireren door een enkel detail, dat hij op zijn beurt weer 

verwerkt in een ontwerp met een andere inspiratiebron aan de oorsprong. Zo zijn er 

ontwerpen die zowel Algerijnse als Turkse elementen bevatten of mantels met motieven 

ontleend aan de architectuur die zowel Marokkaans als Andaloesisch van oorsprong 

kunnen zijn, zoals Fontaine, een ontwerp dat volgens Poiret geïnspireerd is op de 

mozaïekfonteinen van Fez. Hetzelfde gebeurt wanneer hij de oriëntaalse toer opgaat en 

Chinese en Japanse invloeden combineert: Degas uit 1926 krijgt een Japans aandoende 

asymmetrie en een motief dat vergelijkbaar is met Chinese karakters. Corée uit 1926 is 

een ontwerp dat Japanse wolkenmotieven vermengt met gestileerde Chinese golven. Het 

is Poiret niet zozeer te doen om de symbolische waarde van zulke motieven, snitten en 

decoraties te conserveren en te verwerken in zijn ontwerpen. Hij kiest deze elementen 

zorgvuldig op basis van hun suggestieve kracht en heeft oog voor de vernieuwing die zij 

kunnen teweegbrengen in de Westerse modewereld. 54 

6.2 Paul Poiret en de Russische Balletten  
 
Vaak worden Poiret’s Oosterse collecties in één adem genoemd met de kostuums die 

Léon Bakst ontwierp voor de Russische Balletten van Sergei Diaghilev, die Parijs in 1909 

veroverden. Het publiek kreeg een duizelende combinatie te zien van kleuren, 

opzwepende muziek en exotische decors, eveneens door Bakst ontworpen. De 

opvoeringen lieten een diepe indruk na op het publiek en de critici markeerden dit als 
                                            
52 Y., DESLANDRES, D., LALANNE, Paul Poiret,1879-1944, New York, Rizzoli, 1987, p 103 
53 http://www.manchestergalleries.org/our-other-venues/platt-hall-gallery-of-costume/the-    
collection/collection-  themes/narrative.php?themeback=1&CostumeTheme=Recycled+Fashion&irn=224  
54 S., LEGRAND-ROSSI , e.a.,ibid,pp 134-141 
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een keerpunt voor mode, juweel- en interieurontwerpers en de andere takken van de 

decoratieve kunst. 55 De kostuums die op het toneel waren verschenen waren meteen 

onderwerp van gesprek bij de Parijse dames. De talrijke Parijse couturiers, zelf onder de 

indruk van deze ervaring, speelden hier handig op in en boden ontwerpen aan die 

geïnspireerd waren door de Oosterse sprookjes. Paul Poiret heeft echter steeds beweerd 

dat zijn Oosterse creaties los stonden van de kostuums die Bakst rond dezelfde periode 

naar buiten bracht: 

 “Zoals veel franse kunstenaars was ik zeer onder de indruk van de Russische balletten, 

en het zou me niet verbaasd hebben als ze een zekere invloed op mij zouden hebben 

gehad. Men moet daarom goed weten dat ik al bestond en mijn reputatie al gevestigd 

was voor die van mijnheer Bakst). Alleen buitenlandse journalisten kunnen zich laten 

misleiden en de fout maken mijn werk, moedwillig of niet, te laten afstammen van dat 

van Bakst. Dit onbegrip is alom verbreid bij de oningewijde en slecht geïnformeerde 

mensen; ik heb het altijd bestreden, want ondanks alle bewondering die ik voor Bakst 

had, heb ik steeds geweigerd te werken naar zijn voorbeelden. Ik weet te goed hoe dat 

gaat in zo'n geval. Als het kostuum succes heeft, krijgt de tekenaar de eer het te hebben 

ontworpen, en als het dat niet heeft, pretendeert hij te zijn gehinderd door de 

interpretatie van de couturier. Ik heb dit misverstand wat betreft zijn interesse in mijn 

werk willen vermijden, ervan overtuigd dat het iets heel anders is dan het maken van 

een aquarel, waar men trucjes mag toepassen bij de proporties en de houdingen, en 

waar men een passende uitdrukking kan geven of een droomjurk kan maken, 

bijvoorbeeld voor een vrouw met uitgesproken vormen die vaak onverenigbaar zijn met 

het karakter dat zij zich wil geven. (…) Ik heb meer dan eens een klant teleurgesteld, 

die bij mij kwam met een bij Bakst zeer duur betaalde aquarel, omdat ik weigerde de 

bedoelingen van een ander te interpreteren. Men hield deze houding voor jalouzie van 

mijn kant. Dat was het helemaal niet. Ik heb daarentegen nooit zonder voorbehoud alle 

ideeën van Bakst geaccepteerd, die heel vaak zijn toevlucht zocht bij buitensporigheid 

en overdrijving om een stijl te vinden. Er was weinig uit zijn theaterontwerpen te halen. 

Zij waren meestal te overdadig om een couturier te inspireren die werkt in de alledaagse 

realiteit en als hij al invloed op mij heeft gehad, dan kan dat niet meer zijn dan een zeer 

ver afgeleide. Overigens heb ik, in het algemeen gesproken, de overtuiging dat ik weinig 

ben beïnvloed door uitingen van kunstenaars uit mijn tijd. De overheersende tendens 

van het kubisme, die gedurende dertig jaar bestaan heeft als een verpletterend 
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dictatoriaal keizerrijk, stond me niet toe de principes daarvan toe te passen op mijn 

terrein. “56 

Als men de ontwerpen van beiden vergelijkt, dan kan men vaststellen dat Bakst’s 

creaties theatraal en extravagant zijn en dat er vaak tal van details in één ontwerp 

gecombineerd worden. ( afb. 24 en 25 ) Dit is echter niet uitzonderlijk want de 

kostuums worden bij opvoeringen beschouwd als aandachtstrekkers en om effect te 

creëren worden elementen vaak opgeblazen en uitvergroot zodat een stereotiep 

ontstaat. Poiret zegt zelf dat hij nooit ontwerpen op Leon Bakst’s kostuums heeft 

gebaseerd, toch kan men niet uitsluiten dat zij een indruk op hem hebben gemaakt en 

hem hebben aangezet om zijn inspiratie uit de Oosterse wereld te halen.  

Paul Poiret’s carrière situeert zich op de breuklijn van twee periodes en daar maakt hij 

dankbaar gebruik van: enerzijds kan hij op zoek naar vernieuwende vormen en 

experimenteren, anderzijds kan hij zich beroepen op de rijke Franse decoratieve traditie 

en deze twee vermengen tot iets unieks. Hij hecht groot belang aan de afwerking van 

zijn ontwerpen door gebruik te maken van opvallende details zoals decoratieve boorden 

en patronen. Zijn vermenging van Oosterse luxe met Franse chique maakt van hem een 

couturier die de generaties na hem vaak als voorbeeld zullen naar voren schuiven in hun 

zoektocht naar innovatie. 

 

6.3 Een laatste impuls in de jaren ‘20 
 

De 1e wereldoorlog bracht, zoals voor zovele andere ontwerpers, een stilstand van zijn 

bloeiende carrière met zich mee. Hoewel hij aan het front kon ontsnappen en zich 

dienstig maakte als kleermaker gedurende deze barre jaren, kon hij niet verhinderen dat 

zijn faam stilaan uitdoofde. Na de oorlog, die zijn fortuin tot bijna niets herleidde, 

probeert hij weer aan de top te geraken en onderneemt hij een reis die hem opnieuw 

inspiratie levert voor zijn carrière als couturier. Hij reist met zijn zoon Colin en Raoul 

Dufy naar Marokko. Hij bezoekt steden zoals Marakesh en Fez dompelt zich onder in de 

cultuur. Bij zijn terugkomst heeft hij een duidelijk doel voor ogen: zijn status als 

modekoning terugwinnen door trouw te blijven aan zijn vooroorlogse principes en verder 

te gaan in de Oosterse lijn.57  
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Maar de tijden zijn veranderd en Poiret is niet langer de enige couturier die zich in 

sultanestijl uitdrukt en het verrassingseffect van deze oosterse pracht is nagenoeg 

volledig weggeëbd. Er worden tal van exhibities georganiseerd rond exotische thema 

zoals Chinese vazen en Perzische tapijten en in de mode wordt het oriëntalisme een 

stijloefening in de Haute Couture. Poiret bemerkt deze veranderingen en probeert de 

band met de klant opnieuw te verstevigen door creaties te brengen die draagbaar zijn 

maar tegelijkertijd de heersende oriëntaalse modetrend overstijgt door nog 

extravaganter uit de hoek te komen. 58  Het zijn ontwerpen die opvallen door hun rijke 

details en afwerking. ( afb. 26 en 27 )  

 

De Oosters geïnspireerde modetrend is geen ééndagsvlieg - al vóór de eeuwwisseling 

lieten rijke dames zich fotograferen in Japanse kimonomantels of oosterse verentooi in 

een Art Nouveau decor - en is één van de weinige modestijlen die zulk lang (en 

succesvol) leven beschoren is.  

 

De laatste grote impuls komt er midden jaren ’20, wanneer Howard Carter de grafkamer 

van Toutankhamon ontdekt in Egypte en de mysterieuze antieke hiërogliefen en 

geometrische motieven hun weg vinden in de fantasie van de couturiers. ( afb. 28 ) 

Naast de  etnisch en oosters geïnspireerde ontwerpen ook de jaren ‘20 nog een tijdlang 

domineerden zal de invloed van Amerika ook stilaan in Frankrijk voelbaar worden. De 

Amerikaanse moderniteit krijgt vaste voet in het “oude continent” en uit zich via 

reclame, jazz en wolkenkrabbers. Paul Poiret vat het in 1927 samen: “de fransen zijn 

vandaag de slaven van de Amerikaanse invloed”. 59  Paul Poiret, de 

grensoverschrijdende couturier, ziet zijn carrière als couturier stillaan uitdoven en ruimt 

plaats voor nieuwe jonge ontwerpers zoals Coco Chanel die eenvoud en kortere rokken 

met succes als modetrend naar voren zullen schuiven.  

 

De Franse modewereld maakte deel uit van de decoratieve kunsten en de nieuwste 

ontwerpen werden dan ook met evenveel aandacht ontleed en bekritiseerd. De Franse 

modeontwerpers hadden kortom een even grote bekendheid en faam als hun 

kunstzinnige collega’s en stonden vaak in de belangstelling van de binnen- en 

buitenlandse pers.Wat ontwerpers als Paul Poiret, Jacques Doucet en Jeanne Lanvin zo 

bijzonder maakte, is dat zij zich niet beperkten tot het vak van modeontwerper, maar 

dat zij zochten naar een totaalconcept om hun opvattingen tot uitdrukking te brengen. 60  
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De Parijse ontwerpers zijn artistieke duizendpoten en etaleren hun kunsten via 

interieurinrichting, meubel- en textielontwerp en parfum. Het op de markt brengen van 

parfums is eveneens een strategische zet om de oriëntaalse trend te commercialiseren 

en te populariseren: de typische bloemetjesgeuren die Parijs zo lang hadden 

gedomineerd moesten plaats ruimen voor parfums die pasten in een oosters sprookje 

met bijhorende kostuums. De vrouwen die zich geen designeroutfit kunnen veroorloven 

worden via het parfum alsnog bereikt en kunnen zich de mysterieuze oosterse trend op 

goedkopere manier toe-eigenen. De oriëntaalse parfums waren hevig en zwaar beladen 

met kaneel, sandelhout en patchouli en kregen sensuele namen mee die bij het Parijse 

publiek tot de verbeelding spraken: Maharadjah van Paul Poiret, Sakountala en 

Bosphora van Bichara.  

 

De illustraties die in opdracht van de ontwerpers verschenen in de modebladen om hun 

parfums te promoten speelden natuurlijk in op de illustraties die de nieuwste 

kledingontwerpen in Oosterse stijl etaleerden in opdracht van diezelfde ontwerpers. Op 

die manier werd een totaalbeeld ontwikkeld dat zowel kleding, parfum en make-up in 

Oosterse stijl omvatte en die de vrouw toeliet zich in te beelden een sultane, cleopatra 

of haremvrouw te zijn. 61 De rijksten onder hen konden hierover dagdromen in een 

oosters ingerichte salon met brokaten en damasten kussens en gelakte Japanse 

kamerschermen. 

 

6.3.1 Een laatste impuls in de jaren ’20 ( bis ) : Jeanne Lanvin 
 

Jeanne Lanvin wordt in januari 1867 geboren in Parijs en is de oudste van 11 kinderen. 

Op 13-jarige leeftijd wordt ze koerierster bij een hoedenatelier. Als ze 16 is wordt ze 

leerling hoedenmaakster. Ze is echter niet van plan om in Parijs te blijven en vertrekt 

het jaar daarop naar Barcelona. Daar gaat ze in de leer bij een naaister die 

gespecialiseerd is in vrouwenkleding en kinderkleding. Uiteindelijk komt ze weer in Parijs 

terecht en wel in de rue du Faubourg St- Honoré, op 22-jarige leeftijd. Tijdens haar 

leerperiode had Jeanne Lanvin kennis gemaakt met tal van ontwerpen, van hoeden tot 

kinderjurken, en deze troef wilde ze dan ook gebruiken als publiciteit voor haar 

modehuis. Ze presenteerde jurken voor elke gelegenheid: zowel trouwjurken als 

sportieve ensembles of jurken om te dragen tijdens theatervoorstellingen of recepties. 

Haar dochter Marie-Blanche was het perfecte model voor haar kinderkledinglijn. Ook 

sportieve en formele kleding voor mannen en jongens werd door modehuis Lanvin  
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ontworpen. Jeanne’s doel was een totaalconcept: voor elke lid van de familie en elke 

gelegenheid bestond het gepaste kledingstuk, alles te vinden onder één dak.  

De archieven van Modehuis Lanvin leveren precieze aanwijzingen over de manier waarop 

men te werk ging en welke inspiratiebronnen Jeanne Lanvin aanwendde om haar 

collecties te creëren. Jeanne Lanvin’s bibliotheek is een schatkamer vol met boeken, 

textielstalen en kledingstukken die ze meebracht van verre reizen. Lanvin was erg 

geïnteresseerd in geschiedenis, andere culturen en de dingen die ze hadden 

voortgebracht. Zij had vooral aandacht voor de borduurtechnieken van andere tijden en 

gebieden. Aan het modehuis waren twee ateliers verbonden, dat van Madame Camille en 

Madame Mary, die zich toelegden op het experimenteren met verschillende technieken 

en de verbetering van de bestaande technieken die Jeanne Lanvin toepaste op haar 

creaties. Vaak vertok men vanuit één motief waarop men dan variaties zocht en 

catalogeerde om zo in latere collecties opnieuw te gebruiken voor bepaalde ontwerpen. 
62 

Op afb. 29 en 30  zien we één van Lanvin’s ontwerpen die geïnspireerd waren door het 

Oosten. Het is een zéér opvallende mantel in zijdebrokaat en versierd met florale 

patronen in kleuren die doen denken aan het oude Ottomaanse Rijk: goud, brons, 

smaragdgroen en Perzisch blauw. De decoraties lopen langs de heupen af en eindigen in 

twee smaragdgroene en delicaat uitgewerkte rozetten. Het meest opvallende aan deze 

spectaculaire jas is de opstaande kraag die het effect van het rijke borduurwerk 

verlengt. Het is een jas die de exuberante sfeer van de Oosterse paleizen oproept en dit 

maal niet op de schouders van een Perzische prinses zal rusten, maar ontworpen is voor 

het Parijse cliënteel dat  enthousiast de Oosters geïnspireerde modetrend volgt. 

Een ander Lanvin ontwerp dat geïnspireerd werd door de borduurtechnieken uit andere 

landen is het ontwerp Byzance, uit 1920. Het is een jurk in tuniekstijl met borduurwerk 

dat teruggaat op de traditionele borduursels van de Palestijnse Malak, een traditioneel 

kledingstuk uit de omgeving van Betlehem. Het borduurwerk van de Malak kenmerkt 

zich door 5 gestileerde rozetten in een bepaalde formatie op een strook onder de 

halsopening. Jeanne Lanvin gaat hieraan een eigen interpretatie geven door rode en 

witte pareltjes te borduren tussen het rozettenmotief door en het borduurwerk uit te 

breiden naar de gehele voorzijde van het kledingstuk.  

In 1925 brengt Lanvin het ontwerp Sousouki op de Parijse markt. Het is een avondjas 

die de Japanse sfeer oproept en perfect past in het kader van de Art Déco. De snit van 

de mantel, de gedetailleerde bewerkingen op de mouwen, de medaillons en decoratieve 
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afwerkingen verwijzen naar de Japanse kimono en ook naar een abstractie en geometrie 

als nieuwe tendens bij de modeontwerpers. 63 

 

Naast Paul Poiret en Jeanne Lanvin waren er in de jaren ’10 en 20’ tal van ontwerpers 

die zich verdiepten in de klederdracht en textieltechnieken van andere culturen en in het 

bijzonder die van het Midden en Verre Oosten. Het zal echter tot de jaren ’60 duren 

vooraleer er weer een nadrukkelijke invloed uit deze gebieden in de Westerse mode zal 

verschijnen.  
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7. China: van draken tot qipao’s 
 

Het verre Oosten spreekt al sinds eeuwen tot de verbeelding van de Westerlingen. China 

was een land van keizers en gouden tempels, draken en tijgers en leek een waar 

geworden sprookjesland. Machtige dynastieën volgden elkaar op en de faam van de 

keizerlijke ceremonies verspreidde zich tot in de verste hoeken van Europa. De reizigers 

die naar het Verre Oosten trokken kwamen terug met prachtige kunstwerken, luxueuze 

objecten en kostbare textielen. De Chinese kledij is beladen met symbolen, zowel 

letterlijk als figuurlijk, maar de kledingstukken die met de vele handelsreizigers naar het 

Westen kwamen verloren als snel hun onderliggende betekenissen en werden vooral 

geapprecieerd vanwege hun exotisch karakter.  

 

Elke dynastie kende zijn eigen gebruiken en regels omtrent kledij. De voorschriften 

waren zeer streng en moesten nauwkeurig worden toegepast. Ten tijde van de Qing 

dynastie werd de rang van een persoon duidelijk gemaakt in bepaalde afwerkingen aan 

de kleding. Het aantal knopen op een hoed, de veren en medaillons op de kleding en het 

dier dat erop afgebeeld, werd verwezen naar de positie die deze bepaalde persoon 

innam in de complexe Chinese maatschappij. De Qing dynastie heerste van 1611 tot 

1911 en stond aan de wieg van een nieuw Chinees tijdperk na de Opiumoorlogen in de 

19de eeuw. Vanaf de jaren 1840 kwam er hierdoor een openbreking naar het Westen en 

vestigden vele Westerlingen zich in Shangai. In deze periode worden de eerste invloeden 

vanuit het Westen merkbaar in de Chinese klederdracht. Shangai was het centrum van 

commerciële activiteit en het was via deze stad dat de meeste buitenlandse producten 

China binnenkwamen, waaronder wol en bedrukte Europese stoffen. Stilaan zal de 

Chinese bevolking kiezen voor de voordelen van minder arbeidsintensieve textielen.64 

  

Om de veranderingen tijdens de Qing dynastie in een duidelijk perspectief te kunnen 

zien moet men terug naar 1644, wanneer de Manchu uit het Noordoosten China 

veroveren en de Qing dynastie installeren. Om zich niet te laten domineren door de 

Chinese cultuur, die eerder al andere dynastieën ten val had gebracht, gaan ze wetten 

opstellen die moeten voorkomen dat de Manchu macht verzwakt vanwege de culturele 

verschillen met de Chinese bevolking. Deze wetten hebben betrekking op bepaalde 

culturele gewoontes, maar ook op kledingvoorschriften. De Manchu verplichtte 

bijvoorbeeld de mannen van de Han, de grootste etnische groep binnen China, tot het 

kaalscheren van het voorhoofd en een enkele lange vlecht achteraan als teken van 

onderdanigheid. Zowel Manchu als Han mannen moesten tijdens het uitvoeren van 
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officiële functies gekleed gaan volgens de Manchu-stijl. Tijdens informele activiteiten 

kregen ze echter de toestemming om hun eigen kledingstijl te kiezen. De 

kledingvoorschriften werden tot in de details uitgewerkt en hadden betrekking op 

officiële en onofficiële kleding. Verder waren er ook nog regels voor andere kledingtypes, 

nl. formele, semi-formele en informele kledij. Het gebruik van de draak als symbool op 

kleding werd gebonden aan zeer strikte wetten, net als de kleur van de kleding. De 

kleding van de keizer was bij voorkeur geel en gedecoreerd met 9 long draken ( vijf-

klauwig ), zijn troonopvolger droeg bij voorkeur oranje geel en kreeg ook het voorrecht 

om 9 long draken te dragen. De andere zonen kleedden zich in goudgeel en kregen 9 

mang draken ( vier-klauwig ). Hiërarchie bepaalde alles: hoe hoger in rang, hoe rijker 

en overdadiger de kledij. Deze kledingsvoorschriften zijn een voorbeeld van beïnvloeding 

binnen de eigen grenzen. De kledingstijl van Manchu vrouwen en Chinese vrouwen 

verschilde sterk van elkaar. Hoewel het toegelaten was voor vrouwen om kledingstijlen 

van elkaar over te nemen, droegen Manchu voornamelijk lange gewaden en bestond de 

klederdracht van Chinese vrouwen uit een korter bovenkleed of jas met daaronder rok 

en ruimvallende broek. Ook in het schoeisel zijn er grote verschillen vast te stellen. 

Chinese vrouwen volgden nog steeds de traditie van de ingebonden voeten; Manchu 

vrouwen deden dit niet en droegen ofwel platte schoenen of hoge plateauschoenen. 65 

 

7.1 Lotusvoeten  
 

De ingebonden voeten van de Chinese vrouwen zijn een fenomeen dat in het Westen 

vaak op ongeloof of onbegrip stootte. De Chinezen beschouwden ingebonden voeten of 

lotusvoeten als een toppunt van schoonheid. Hoe kleiner de voeten van de vrouw, hoe 

meer kans zij had om een rijke echtgenoot aan de haak te slaan. Het waren dus niet 

enkel de Chinese mannen die deze traditie eeuw na eeuw in stand hielden, maar ook de 

vrouwen zelf speelden een belangrijke rol hierin. Zij wilden een goede toekomst voor 

hun dochters veiligstellen en begonnen al op zeer jonge leeftijd met het inbinden van de 

voeten.  

De 19de eeuwse missionarissen die vanuit het Westen naar China waren gekomen 

hebben misschien wel een belangrijke rol gespeeld in de verdwijning van deze traditie. 

Deze missionarissen wezen erop dat Westerlingen het inbinden van voeten barbaars 

vonden en dat het ongezond was. Op de scholen, die ook door deze missionarissen 

gesticht waren, leerden de jonge meisjes dat ingebonden voeten slecht waren en vele 

kerken verboden de toegang tot vrouwen met ingebonden voeten. In de Chinese steden 

zoals Shangai waar het imperialisme van het Westen sterk voelbaar was gingen meer 
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Chinezen nadenken over hun positie en vooral de positie van hun vrouwen. Om 

weerstand te kunnen bieden, maar ook om te kunnen profiteren van de mogelijk 

economische voordelen die de Westerse handel met zich had meegebracht moest de 

Chinese bevolking paraat staan en dus ook zijn vrouwen “mobiliseren”.  Er werden 

organisaties gesticht zoals de “Natuurlijke Voet” in 1894 in Kanton, die komaf 

probeerden te maken met de idee dat ongebonden voeten groot en lelijk waren. 66 Het 

merendeel van de Chinese bevolking reageerde koppig en afwijzend op deze initiatieven. 

Eerder hadden de Manchu keizers al wetten uitgevaardigd die het inbinden van voeten 

verboden, maar zonder veel succes. Miljoenen pamfletten werden verspreid om het 

voetbinden tegen te gaan en bekende dichters probeerden via de poëzie de Chinezen op 

andere gedachten te brengen door de schoonheid van natuurlijke voeten te bezingen. 

De val van de Manchu dynastie in 1911 en het instellen van een republiek bracht China 

dichter bij het ideaal van de moderne maatschappij van de revolutionaire leider Sun Yat-

sen. Sun Yat-sen nam drastischere maatregelen en liet vrouwen met lotusvoeten 

beboeten en stelde officieren in die de vrouwen uit hun huizen gingen verwijderden en 

openbaar voor schut zetten. Vrouwen die windels kwamen inleveren werden beloond. 

Rond 1930 was de traditie van het voetbinden zo goed als uitgestorven. 67 

 

De afschaffing van de lotusvoeten stelde voor vele Chinezen een esthetisch probleem in 

verband met de klederdracht; volgens hen werd de harmonie verbroken door de 

natuurlijke voeten. Vooral de hogere klassen van de Chinese maatschappij opteerden 

voor een Westerse invloed in hun kleding, wat trouwens paste bij de idee van 

vooruitgang en moderniteit en relaties met het Westen mogelijk kon bevorderen. De 

Chinese vrouwen werden echter met een nieuw probleem geconfronteerd: de nieuwe 

leiders wilden een modern China, maar dan wel een China dat niet beïnvloed werd door 

het Westen maar zichzelf stimuleerde in de vooruitgang. De nadruk lag op het 

nationalisme, waardoor zo goed als alle buitenlandse invloeden afgewend werden. Er 

werd dus gezocht naar een nieuwe interpretatie voor Chinese kledij.   

 

De vrouwen die zich lieten inspireren door de Westerse mode werden argwanend 

bekeken want voor vele Chinezen leek het alsof de culturele identiteit van hun land op 

het spel werd gezet. De positie van de vrouw in modern China was problematisch 

vanwege haar dubbelzijdige “functie”: enerzijds moest zij meewerken in de race naar de 

vooruitgang en anderzijds moest de vrouw voldoen aan de idee van de tijdloosheid, een 
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vast baken in de storm, trouw aan de tradities van haar voorvaderen. 68 De Chinese 

vrouw moest dus inventief zijn een eigen look creëren die flexibel genoeg was om te 

kunnen functioneren in een nieuwe moderne maatschappij maar tegelijkertijd ook 

traditioneel en trouw aan het nationalistische gedachtegoed.  

 

7.2 De qipao verovert Modern China 
 

De broek was in China al lang een kledingstuk dat zowel voor mannen als vrouwen 

gedragen werd en anders dan in het Westen werd de broek niet als typisch mannelijk 

beschouwd. Het was een informeel kledingstuk en werd ondermeer gedragen door jonge 

ongetrouwde meisjes en de werkende klasse. In de late 19de eeuw en vroege 20ste eeuw 

kiezen vele Chinese mannen voor de broek en een Westers maatpak, lederen schoenen 

en Westerse hoeden. Stilaan gaan ook de Chinese vrouwen hun kledingstijl aanpassen: 

de pasvorm van de rokken, jassen en broeken gaat nauwer aansluiten bij het lichaam. 

De rokken worden ook korter en de snit wordt vergelijkbaar met de westerse rok. De 

kragen van de Chinese jasjes kregen een meer uitgesproken hoge kraag, een kenmerk 

dat vandaag nog steeds met Chinese kleding geassocieerd wordt. 69  

Rond 1920 duikt de qipao of cheongsam ( Kantonese benaming ) op als populair kleding 

stuk bij de Chinese vrouwen. De qipao vindt zijn oorsprong in de traditionele gewaden 

van de Manchu vrouwen, maar werd in stijl en ontwerp aangepast door de Han vrouwen 

die er Westerse invloed aan toevoegden. Tussen 1920 en eind jaren ’40 ondergaat de 

qipao tal van veranderingen qua lengte, hoogte van de kraag, mouwvorm en zijsplitten. 
70  

De eerste qipao’s staan nog ver af van de creaties die Suzie Wong zal ontwerpen en in 

de hele wereld bekend zullen worden als hét Chinese kledingstuk bij uitstek, ook al het 

is een volledig verwesterd ontwerp. Toch is de qipao al vanaf het begin populair en zijn 

het vooral de jonge stedelijke vrouwen die het kledingstuk adopteren. Deze vrouwen 

kwamen uit een oprukkende klasse van progressieve stedelingen. Shangai werd als de 

modernste stad van China beschouwd en hier was de qipao het meest onderhevig aan 

veranderingen, die zich daarna pas verspreidden naar de andere Chinese steden.  

De qipao had oorspronkelijk een losse pasvorm en viel tot op de enkel. De jaren ’20 

brachten een kortere qipao die slechts tot het midden van de kuit reikte. De mode van 

de jaren ’30 liep enigszins parallel met het Westen want ook in China werd de mode 
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terug langer. Ondertussen was de pasvorm smaller geworden en sloot het kledingstuk 

ook dichter aan bij het lichaam. Er waren qipao’s met lange, halflange en korte mouwen, 

maar op termijn verdwenen deze eerste twee versies ten voordele van de korte 

kapmouwtjes of zelfs mouwloze modellen. De qipao werd niet enkel op zichzelf 

gedragen, maar werd in de jaren ’30 ook gecombineerd met andere kledingstukken 

waaronder korte bolerojasjes die uit het Westen kwamen overgewaaid. Steeds meer en 

meer Westerse modeaccessoires vonden hun weg naar China: panty’s, handschoenen, 

handtassen en hoeden. Dankzij de komst van de panty werden de splitten in de qipao 

hoger en lieten de Chinese vrouwen, net zoals de Westerse, meer van zichzelf zien. 71 

 
Er onstond een wisselingwerking op modegebied tussen China en het Westen in de jaren 

’30. De westerse vrouwen kunnen eindelijk make-up dragen zonder gecategoriseerd te 

worden als dames van lage klasse. De productie wordt opgedreven en de make-up 

artiesten hebben inspiratie nodig. Die vinden ze in China, het land van de rijzende zon, 

het land van het Chinese Rood. Dit Chinese Rood wordt ondermeer gepromoot in een 

reclamecampagne van Helena Rubinstein voor de nieuwste lippenstift in 1936: 

 

“ Flaming flowers, lush and vivid fruits, the bright plumage of an exotic bird. (…) Chinese 

red is high, clear, brilliantly attuned to this season of intense color. It is vivid, young – 

with lots of red for flattery and just a hint of gold to give you a touch of the exotic. To 

pallid skin it lends a lovely glow. To dusky skin it adds a vibrant accent. It lifts every skin 

to new heights of enchantment.” 72 

Hetzelfde jaar introduceert Elizabeth Arden een make-up palette voor de zomer, 

genaamd Chinese and Copper:  

 

“The Chinese foundation is in an amber tone that makes you look like a Manchu princess 

and is to be worn with ‘Dark Nasturtium’ lipstick and rouge, black eye pencil and blue-

green ‘Eye Sha-do’. ”  73  

 
De Westerse mode- en make-up industrie propageerde de Chinese schoonheid als 

ideaalbeeld in de jaren ’30, maar op hetzelfde moment verlangen de Chinese vrouwen 

naar de Westerse luxe en vrijheid. De qipao was al geëvolueerd van traditioneel gewaad 

naar verwesterd kledingstuk en de Chinese kalenders en advertentieposters ( voor 

meestal Westerse producten) deden er nog een schepje bovenop door de cheongsam of 

qipao uit zijn Chinese context te halen en te plaatsen in een westerse atmosfeer. 

                                            
71 V., STEELE, J.S. MAJOR, China Chic, East meets West, Singapore, Yale University Press, 1999, pp 48-50 
72 Reclamecampagne Helena Rubinstein zoals geciteerd in D., DESSER, Hollywood goes shopping, sine loco, 
University of Minnesota Press, 2000, p 131 
73 D., DESSER, ibid, p 131 
 



 42

Afbeelding 31 is een reclameposter uit 1934 voor een Westerse sterke drank. Het 

Chinese model zit in een Westers interieur, drinkt een Westerse drank en draagt een 

qipao die een split heeft die bijna tot de heup reikt. Het was ondenkbaar dat een 

fatsoenlijke vrouw zich op deze manier in het China van de jaren ’30 kon vertonen en op 

zulke ongepaste manier plaats nam, het werd nl. als zeer onbeleefd beschouwd om als 

dame de benen te kruisen. Er wordt hiermee een vertekend beeld de wereld ingestuurd: 

de buitenwereld neemt aan dat de qipao in deze onthullende vorm een typisch Chinees 

kledingstuk is. De Chinese vrouw wordt een exotische stereotiep. Dit beeld werd nog 

eens versterkt door de Chinese actrices die hun troeven als exotisch personage wilden 

uitspelen en de qipao in haar gevulgariseerde versie gingen dragen in de films waarin ze 

acteerden. De meer bescheiden verwesterde versie van de cheongsam of qipao kon zich 

echter handhaven en werd in China door vrouwen van elke klasse gedragen. Het verschil 

in klasse bleef echter benadrukt door het onderscheid in textiel, decoraties en 

accessoires. Na de communistische revolutie van 1949 werd de qipao beschouwd als en 

symbool van decadentie en werd het kledingstuk verbannen. Chinese vrouwen die de 

kans hadden gezien om te vluchten vóór het revolutionaire regime werd ingesteld, 

namen de qipao mee naar het Westen, waar het kledingstuk verder werd aangepast aan 

de Westerse smaak. 74 Vandaag is de qipao een vaste waarde op de catwalk, en 

verschijnt hij in allerlei variaties. Vooral voor de Haute Couture is dit kledingstuk 

dankbaar inspiratiemateriaal. Vooraanstaande modehuizen zoals Christian Dior en Yves 

St-Laurent citeerden de voorbije jaren de qipao als exotisch kledingstuk dat zowel speels 

als elegant kan worden gedragen. ( afb. 32 en 33 )  

 
 

7.3 Ling Long : het tijdschrift voor de moderne Chinese vrouw 
van de jaren ’30  

 

Ling Long was een tijdschrift dat perfect paste in de moderne context van Shangai, de 

Chinese stad die zich had kunnen profileren als vooruitstrevend dankzij de aanwezigheid 

van Britten en Fransen die het gebied in concessie hielden. Het tijdschrift, dat 

gepubliceerd werd van 1931 tot 1937, wilde een geraffineerde levensstijl promoten, 

gekoppeld aan luxe en entertainment. Het tijdschrift bestond uit twee delen die 

afzonderlijk gelezen konden worden en had twee voorpagina’s. De ene voorpagina werd 

gesierd door een foto van een jonge moderne Chinese vrouw die het ideaalbeeld van het 

blad symboliseerde. De andere voorpagina werd gereserveerd voor cinemafoto’s. Niet 

enkel de voorpagina’s hadden een verschillende inhoud, het blad kon in twee richtingen 
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gelezen worden. Het eerste deel werd gevuld met artikels over praktische zaken die 

vrouwen aanbelangden; het andere deel bracht nieuwtjes en verhalen uit de 

showbizzwereld. 75 

 

De publicatie van dit blad situeert zich in een periode die gekenmerkt wordt door de 

opkomst van een nieuw type vrouw, de stedelijke vrouw die gesofisticeerd, geschoold en 

modieus is. ( afb. 34 ) Dit fenomeen doet zich niet enkel in China voor, maar in alle 

grote wereldsteden. De moderne Chinese vrouw verschilt echter van haar buitenlandse 

soortgenoten vanwege de vele contradicties binnen de Chinese cultuur: de jonge 

onafhankelijke vrouw werd geprezen omdat ze zich had kunnen bevrijden uit het 

conservatieve verleden, maar werd tegelijkertijd ook met de vinger gewezen vanwege 

haar liefde voor luxe en zogenaamd overdadige consumptie van Westerse goederen. 

Ling Long wilde zoveel mogelijk vrouwen aanspreken en brachten daarom zeer 

gevarieerde thema’s. De foto’s spelen een belangrijke rol in de constructie van het 

ideaalbeeld dat door Ling Long werd gepropageerd. Foto’s van filmsterren, 

vooraanstaande vrouwen maar ook van studenten en de schrijfsters van de artikels zelf 

vormden een basis voor het lezerspubliek. Door gediversifieerde opinies te brengen over 

onderwerpen zoals het huwelijk en arbeid trachtte Ling Long de jonge Chinese vrouw 

bewust te maken dat zij keuzen kon maken in het leven en niet noodgedwongen 

tradities in stand moest houden. 76 

 

Ling Long’s succesvol verhaal werd bruusk afgebroken in 1937 wanneer Japan Shangai 

binnenvalt en de nationalisten en Communisten de krachten moeten verenigen om een 

front te vormen tegen de aanvallen. Ondanks de korte levensduur sloeg het blad er toch 

in de stedelijke Chinese vrouwen te sensibiliseren voor verschillende zaken die hen 

aanbelangde als moderne Chinese vrouw in de vooruitgang. Naast het aanreiken van 

tips voor een elegant uiterlijk naar Chinese normen, werden ook tal van modetrends en 

nieuwtjes uit het Westen besproken en probeerde Ling Long het blikveld van de Chinese 

vrouw te verruimen.77 ( afb. 35 ) 

7.4 Mao Zedong : trendzetter tegen wil en dank 
 

In 1949 greep Mao Zedong en zijn Communistische partij de macht in China na jaren 

van burgeroorlogen en buitenlandse dreigingen en conflicten. De communistische partij 

bracht niet enkel een sociale revolutie teweeg, maar ook op vlak kwam er een totale 

ommekeer. Hoewel de qipao verbannen werd voor de gewone bevolking, kon de 
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nationale bourgeoisie in de eerste jaren haar levenswijze handhaven en droegen de 

dames nog steeds hun bontmantels, qipao’s en hoge hakken. De communistische partij 

had immers het inzicht nodig van de rijke magnaten om handel en industrie in goede 

banen te leiden. De vrouwelijke afgevaardigden droegen soms bij gelegenheid nog 

qipao’s op buitenlandse missies. Stilaan wordt de vrijheid van de Chinezen beperkter en 

evolueert de Chinese staat in een uniforme massa. Eerder had de eerste president, van 

de Chinese republiek, Sun Yat-sen, een uniform geïntroduceerd dat gebaseerd was op 

de militaire uniformen van buitenlandse troepen en Chinese studentenuniformen. Het 

opstaande kraagje was een typisch kenmerk van deze kledingstijl die door de militanten 

van de Communistische partij werd overgekomen. Onder Mao Zedong zal de uniforme 

kledingstijl  nog meer uitbreiding nemen. Het Sun Yat-sen uniform dat toch al 20 jaar de 

geldende kledingsnorm was, was aan een update toe. China moest vooruitstrevend zijn , 

en als de bevolking kleding draagt uit de recente geschiedenis, dan is dit niet 

bevorderlijk voor de maatschappij. Kranten zoals de New Observer in Peking 

organiseerden debatten over dit standpunt en velen waren van mening dat de artiesten 

van het moderne China de opdracht moesten krijgen een nieuwe kledingstijl te 

ontwerpen die gebaseerd was op de nationale en landelijke tradities. Een stap in die 

richting kwam er in 1956 wanneer een delegatie Oost-Duitse kleermakers naar China 

kwamen om de Chinezen nieuwe technieken aan te leren. Er werd zelfs een modeshow 

georganiseerd die de nieuwste Chinese ontwerpen met de nieuwe technieken promootte. 

In Shangai hoopte men dat veranderingen nabij waren en gingen textielfabrieken 

opnieuw florale prints op de markt brengen. De dreiging van de Anti-Rechts campagne 

van de Communistische partij zaaide paniek en algauw werden de “frivole” plannen 

opgeborgen en hield men zich weer aan de voorschriften van de partij. Uiteindelijk was 

dit de gemakkelijkste oplossing in het strenge regime: wie zich hield aan de 

kledingvoorschriften ging op in de massa en bleef gevrijwaard van straffen en 

represailles. 78  

 

De Culturele revolutie die van 1966 tot 1976 stand hield, drukte eens te meer de 

uniforme stempel op modern China. De revolutie werd grotendeels geleid door de vrouw 

van Mao Zedong, Jiang Qing. Hoewel ze later beschuldigd werd van het dragen van 

exclusieve Westerse ontwerpen en in haar jonge jaren als actrice gefascineerd was 

geweest door mode, was zij het die met ijzeren hand de soberheid in de Chinese 

klederdracht leidde. Tijdens de culturele revolutie werd mode bestempeld als vreemd en  

werkte het individualisme in de hand, en dit moest vermeden worden in de 

communistische samenleving. In 1974 lanceerde Jaing Qing haar eigen kledingsontwerp. 

Het is een hemdsjurk die gelijkenissen vertoond met de Westerse hemdjurken die rond 
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1950 populair waren. Het liep echter uit op een fiasco. Ze oogstte meer succes met een 

outfit die ze ontworpen had voor een van haar revolutionaire balletten : een tweedelig 

kostuum dat bestond uit smalle shorts en korte, geknoopte tuniekjes. 79 

 

De propaganda van de Communistische partij was niet consequent in verband met de 

kledingsvoorschriften. Vaak waren de propagandaposters zeer kleurrijk en sierden 

bloemenprints de kledij van de afgebeelde vrouwen en meisjes. In werkelijkheid was 

iedere persoon die zich in zulke kledij op straat durfde vertonen een prooi voor de Rode 

garde die er niet voor terugschrok om geweld te gebruiken bij de minste inbreuken op 

de voorschriften. Een mogelijke verklaring voor deze discrepantie wordt in China Chic, 

East meets West door Valerie Steel en John S. Major naar voren geschoven: 

 

“The only interpretation that seems satisfactory is that the poster images represent an 

ideal, not yet realized in society, but so close to be realized, so tangibly near in the 

future in a society in which cultural transformation of an entire people is nearly 

complete, that it is already legimitate to portray it graphically as if it already exsisted in 

fact. The posters seem to say : You, the spectator, are nowwearing drab blue, or gray, 

or green; but soon it will be possible for you to dress in brighter colors, colors to match 

with the happiness of your circumstances, in a society that is just around the corner.” 80 

 

In 1976 sterft Mao en in 1979 wordt Jiang Qing en haar medestanders veroordeeld voor 

hun misdaden.  De nieuw verworven vrijheden in kledingstijl werden door de Chinezen 

in traag tempo benut. Vele chinezen vreesden nog steeds voor problemen wanneer ze 

afstand namen van de communistische uniformen die ze jarenlang hadden gedragen. 

Pas in de jaren ’80 werden zij zich bewuster van de mogelijkheden die kleding biedt om 

de eigen persoonlijkheid te uiten. In conservatievere kringen wordt mode nu nog steeds 

beschouwd als dat wat enkel jonge mensen aanbelangt.  

 

Vandaag, 30 jaar na het einde van de culturele revolutie, wordt het mao-uniform nog 

steeds geassocieerd met de repressie van de persoonlijke vrijheid. Dit neemt niet weg 

dat de uiterlijke kenmerken van het uniform interessant bevonden worden en blijft 

opduiken in talloze modecollecties. De meest recente interpretatie vinden we in de 

collectie van Vivienne Tam. Zij verwerkte zowel de opstaande kraag van het 

communistische uniform als de geflopte hemdsjurken van Jiang Qing in haar 

wintercollectie van 2007 en creëerde hiermee elegante en gesofisticeerde ontwerpen.  

( afb. 36 ) 
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8. Buikdanseressen op de catwalk 
 

De fascinatie van de Westerlingen voor het Midden-Oosterse buikdansen is een 

algemeen bekend fenomeen. De opzwepende ritmes van de muziek en de 

hypnotiserende bewegingen van de buik zijn de meest in het oog springende elementen 

die met buikdansen geassocieerd worden. De buikdansvoorstellingen die het publiek te 

zien krijgt in massahotels en goedkope Arabische restaurants of toeristische 

trekpleisters zijn een karikatuur van de echte oriëntaalse dans, maar dit is vaak niet 

geweten en dus blijft de buikdans in het collectieve geheugen van het Westen hangen 

als een sensuele exotische dans met kitschallures. De buikdans kent een lange en rijke 

geschiedenis en heeft door de eeuwen heen veel veranderingen ondergaan. De dans zelf 

wordt volgens verschillende stromingen anders geïnterpreteerd en gedanst en daarnaast 

zijn er ook de vele lokale verschillen die de ene buikdans van de andere onderscheiden. 

Niet alleen de dans zelf, maar ook het kostuum dat buikdanseressen dragen is door de 

tijd heen onderhevig geweest aan tal van veranderingen die zowel vanuit het Oosten als 

het Westen kwamen en die de kenmerken van het huidige buikdanskostuum bepaald 

hebben.  

 

8.1 Terug naar de oorsprong 
 

De eerst sporen die leiden naar een vorm van dans dateren volgens antropologisch 

onderzoek van 30.000 v.Chr.. Dansen maakte deel uit van rituele vieringen, vaak 

vruchtbaarheidsrituelen waarin de vrouw centraal staat. Vanaf 25.000 v. Chr. zijn er tal 

van vrouwenbeeldjes die poses uitbeelden die vandaag nog terug te vinden zijn in de 

Oosterse dans. Van de antieke beschavingen, zoals de Sumeriërs, Assyriërs en oude 

Egyptenaren is bekend dat zij vrouwelijke goden aanbaden en dat zij dansten om deze 

goden te eren of gunstig te stemmen, vaak geleid door vrouwelijke priesteressen. Met 

de komst van monotheïstisch religies zoals het Christendom en de Islam werd de positie 

van de vrouw drastisch anders: er werden niet langer vrouwelijke goden aanbeden. De 

vrouwelijke dansers werden ofwel buitengesloten uit de sociale klasse en vervangen 

door mannelijke dansers ofwel zochten zij een andere uitweg en werden zij musicerende 

concubines of courtisanes en werd hun danstraditie doorgegeven van generatie op 

generatie.  

De oosterse dans werd zeer populair ten tijde van het Ottomaanse rijk ( 1299-1922 ) 

met zijn beroemde harems en kon zich stilaan verder ontplooien. Er was een klasse 

ontstaan van professionele vrouwelijke dansers, de Almeh, die de dans beschouwden als 

een vorm van kunst en zeer gegeerd waren voor optredens tijdens huwelijken en andere 
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belangrijke feesten. De ervaren Almeh koos na verloop van tijd een groep pupillen en 

leidde hen op tot specialisten in het vak die op hun beurt dan weer de status van Almeh 

konden verwerven. Vrouwelijke danseressen kregen eindelijk terug meer aanzien en 

respect.  

In de 18de een 19de eeuw bereikte hun faam ook het Westen en werden zij de muzes van 

tal van kunstenaars die zich lieten inspireren door het Oriëntalisme in de literatuur. In 

de twintigste eeuw groeit de bekendheid van deze mysterieuze buikdanseressen dankzij 

personages zoals Mata Hari en de boom van hollywoodfilms, die de buikdans en het 

buikdanskostuum een toegankelijkere interpretatie meegeven voor het grote publiek.81 

 

Maar waar vindt dit kostuum zijn oorsprong en op welke manier heeft het zijn invloed 

gehad op de modetrends? 

In de 4de dynastie ( circa 2500 v. Chr ) van het oude Egypte waren danseressen de 

eigendom van hun meester. Zij dansten voor hem, zijn vrienden en genodigden of 

traden op bij speciale gelegenheden. Indien de meester welstellend was en in rijkere 

kringen vertoefde werden zijn danseressen na hun optreden beloond met kettingen en 

juwelen. Danseressen die het minder getroffen hadden dansten op markten en kregen 

munten toegeworpen. Omdat zij deze munten nergens konden bewaren, werden ze op 

de kleding genaaid en op de sjaals die zij rond hun heupen droegen. Het effect van deze 

dansende muntjes droeg bij tot de ritmiek van de bewegingen en werd een gebruik dat 

uiteindelijk ook tot de hogere klasse van danseressen doordrong. Dit element is tot op 

de dag van vandaag blijven bestaan en is een typisch kenmerk van het 

buikdanskostuum geworden: het bovenstuk van het tweedelige kostuum is vaak volledig 

bezet met muntjes. In sommige gevallen is deze versiering beperkt tot de boorden of 

worden zij vervangen door lovertjes. Ook de sjaals die rond de heupen worden gedragen 

of gebruikt worden tijdens de dans zelf zijn ofwel langs de boorden voorzien van 

rinkelende muntjes of hebben geborduurde patronen, opgesmukt met belletjes. 

Daarnaast is het de gewoonte dat de danseressen accessoires dragen zoals enkelbanden 

en armbanden die hetzelfde element herhalen.82 Deze details van afwerking zijn 

doorgedrongen tot de modemakers en hebben hun weg gevonden naar de catwalks en 

populaire modeketens.  

 

Rond 1530 wordt er een reisverhaal gepubliceerd van Guillaume Postel, een 

wetenschapper en gezant van de Franse ambassade in Constantinopel die de 

mysterieuze buikdanseressen in zijn schrijven vermeldt. Hij vertelt over een troep 

vrouwelijke minstrelen die liederen zongen, begeleid door harp en tamboerijn: 
                                            
81 K., SHARIF, Bellydance: A Guide to Middle Eastern Dance, Its Music, Its Culture and Costume, Allen & 
Unwin, 2004, pp 6-9 
82 W., BUONAVENTURA, Serpent and the Nile: women and dance in the Arab World, Londen, Saqi, p 44 
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(…) to vary the material, the eldest and most beautiful girl gets up to dance in their 

fashion; removing her scarf and gold cap, she puts on a turban - which is the headdress 

of a man – and does a mime, so strongly mimicking the gestures of love that describing 

it to men who do not see it would excite more desire than pleasure. First, she undulates 

sinuously, presenting herself for appraisal to the penetrating glances of the principal 

personages in the party, and pretending to offer herself; waving a pretty kercheif she 

seems to wind a string to the one she has aroused, only to stop short- until Mercy 

tempers these ends…83 

 

Deze passage maakt duidelijk dat de oriëntaalse dans ook als verleidingsdans kon 

worden beschouwd en er dus meerdere interpretaties circuleerden. Belangrijk is ook dat 

Postel het gebruik van een doek vermeldt als onderdeel van het gebeuren.  

Hetzelfde accessoire wordt eveneens vermeld in een schrijven van Samuel Romanelli, 

een Italiaanse Jood die in 1787 naar Tanger in Marokko reisde om een joodse bruiloft bij 

te wonen. Hij beschrijft een van de meisjes die hij ziet dansen tijdens het feest: 

 

 (…) And a dancing girl, her head tiled sideways, holds an edge of a kerchief in each 

hand, one high above her head, the other pointing below her waist to her stomach, and 

then slowly, suggestively, she reverses the position of her arms. I thought she was mad, 

but they told me that was how they dance in their city. This was accompanied by young 

girls beating quietly on goblet drums…the drumming was entirely random, conforming to 

no known rules of composition. How could anyone present at performance refrain from 

laughing? 84 

 

Romanelli’s reactie op deze vertoning is dezelfde als die van vele westerlingen wanneer 

ze voor het eerst kennismaken met deze danseressen. In het westen was er geen 

vergelijkbare dans, waardoor er geen referentiepunt bestond voor de westerlingen die in 

contact kwamen met deze optredens.  

8.2 Little Egypt reist de wereld rond 
 

In de 19de eeuw raakt de populariteit van de buikdans en haar geheimzinnige 

danseressen in stroomversnelling en wordt het Westen op directe wijze in contact 

gebracht met deze Oosterse traditie. De buikdans werd opgemerkt door wereldreizigers, 

die dit schouwspel in het Midden-Oosten hadden mogen meemaken. Om de thuisblijvers 
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te imponeren en op de hoogte te brengen van hun exotische vondsten en avonturen 

werden tal van Oosterse buikdanseressen naar Europa gebracht en moesten zij optreden 

op festivals, tentoonstellingen en andere feesten.  

 

Voor de westerlingen die het Oosten enkel kenden via het geromantiseerde beeld van de 

oriëntalisten was het aanschouwen van de Oosterse danseressen in vele gevallen een 

echte schok. Zij leken helemaal niet op de prinsessen met Kaukazische trekken die zij 

kenden van de schilderijen van Jean- Baptiste Vanmour en Jean- Etienne Liotard. De 

danseressen die naar het Westen waren gekomen waren van een andere esthetische 

schoonheid, maar werden hier beschouwd als een rariteit, bijna vergelijkbaar met de 

bebaarde vrouwen of Siamese dwergen. De kennismaking met deze Oosterse cultuur en 

haar dans had een verwarrende uitwerking op de westerlingen en zowel Turkse, 

Egyptische, Syrische, Perzische als Indische dansstromingen werden onder de noemer 

van “oriëntaalse dans” geplaatst en zonder onderscheid aangeduid met de term 

“buikdans”. 85  

 

Een van de gelegenheden om met andere culturen en gewoontes in contact te komen 

was de wereldtentoonstelling met tal van paviljoenen die steeds een ander thema 

vertegenwoordigden.  

In 1851 vindt in Londen een wereldtentoonstelling plaats die de nieuwste ontwikkelingen 

op vlak van industrie, technologie en wetenschap naar voren brengt. Ook handel, kunst, 

voeding, klederdracht en entertainment werden gepresenteerd door middel van 

nagemaakte dorpen en steden uit de hele wereld. De bezoekers konden, op die manier 

een “wereldreis” maken en kennis maken met onbekende gewoontes en culturen. Deze 

wereldtentoonstelling in Londen was een zeer groot succes en dit voorbeeld werd 

herhaald in New York en Parijs. De Great Columbia Expo in Chicago in 1893 betekende 

de grote doorbraak van de Egyptische dans in het westen. De sectie die het Midden-

Oosten representeerde was omgetoverd tot een Arabisch sprookje met Moorse paleizen, 

Perzische theaters en Egyptische straatjes. Er was zeer veel belangstelling voor dit 

mysterieuze en indrukwekkende gedeelte van de expositie en de Egyptische 

dansvoorstelling was de topattractie van de expositie. De buikdanseres die de ster was 

van deze opvoering was uit Syrië overbracht en heette Fahreda Mahzar Spyropoulus en 

had de bijnaam Little Egypt. Hoewel er zeer weinig concrete informatie over deze 

danseres bestaat, is haar invloed in het Westen van enorm belang geweest. Zij 

choqueerde en fascineerde het publiek terzelfder tijd en haar faam groeide ver buiten de 
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grenzen van Chicago nadat zij vermoedelijk enkele malen gearresteerd werd vanwege 

onzedig dansgedrag in cafés en burleske clubs in Chicago.86 

 

De mythe rond Little Egypt werd algauw opgeblazen en tal van danseressen 

presenteerden zich in de jaren na de expositie in Chicago als deze populaire 

buikdanseres, zowel in grote Amerikaanse steden als Europa. Er voltrok zich een 

complete transformatie in die periode, want de vele danseressen die zich voordeden als 

Little Egypt hadden haar nooit ontmoet en kenden haar enkel via krantenknipsels en 

vage fotos. Deze danseressen gaven nieuwe interpretaties aan Little Egypt’s kostuums 

en dans en reisden de wereld rond. Met de komst van deze generatie Little Egypt 

danseressen werd het buikdanskostuum langzaam maar zeker aangepast aan de 

Westerse normen. 87  

 

Afbeeldingen 37 tot 42 illustreren de evolutie in het kostuum. Afbeelding 37 toont een 

van de danseressen die uit het Midden-Oosten werd overgebracht om op de Chicago 

Columbia Expo in 1893 een dansvoorstelling te brengen. Haar danskostuum is vrij 

traditioneel, met lange rok en bedekt bovenlichaam en armen. Hoewel de traditionele 

buikdanseressen blootsvoets dansten heeft de danseres op deze foto schoenen aan en is 

dit mogelijk een van de eerste aanpassingen in Westerse richting. De volgende 

afbeelding ( afb. 38 ) toont het zelfde type danskostuum, eveneens gedragen door een 

Arabische danseres. Deze twee afbeeldingen geven een getrouw beeld van de eerste 

voorbeelden die in het Westen bekend waren. Het kostuum bestaat nog uit drie delen: 

een lange rok, een strak lijfje met lange mouwen met daarover een korter, mouwloos 

vestje. Afbeelding 39 geeft dan weer een volledig ander beeld dat met buikdans 

geassocieerd wordt. Op deze foto is een westerse vrouw te zien in korte harembroek 

met een sjaal rond haar heupen geknoopt. Ze draagt schoenen en bedekt haar benen 

met lange kousen. Het strakke lijfje maakt geen deel meer uit van dit kostuum: het 

driedelige danskostuum is tweedelig geworden. Een open, kort mouwloos vestje met 

borduurwerk vervangt het traditionele tweedelige bovenstuk. De sluier die rond haar 

hoofd en schouders gedrapeerd ligt en het Oosters tapijt op de achtergrond moeten de 

oriëntaalse sfeer benadrukken. Of dat dit kostuum weldegelijk voor optredens gebruikt 

werd is niet met zekerheid te zeggen. Deze foto kadert in de risqué fotocollecties die 

rond de eeuwwisseling zeer populair waren. Dit waren vaak Oosters of antiek 

geïnspireerde foto’s met een erotisch tintje, maar de modellen die ervoor poseerden 

waren in de meeste gevallen van Europese oorsprong. Hoogstwaarschijnlijk behoort 

deze foto tot dit type en werd dit kostuum enkel voor studio opnames gebruikt en was 
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deze vrouw geen buikdanseres maar een fotomodel. Toch toont het de veranderingen 

die op dat moment aan het optreden zijn in de Westerse perceptie van de oriëntaalse 

dans.  

De volgende afbeeldingen 40, 41 en 42 tonen dat zowel in het Midden-Oosten als in het 

Westen de kostuums een drastische verandering ondergaan in de eerste helft van de 

20ste eeuw. Het borduurwerk ruimt plaats voor lovertjes en glitter. In Egypte wordt het 

naakte middenrif verboden door president Gamal Abdel Nasser. Hij wil een terugkeer 

naar een meer respectabelere vorm van buikdans. Een strenge danscode uit 1963 stelt 

dat het enige echte danskostuum zowel de buik, borst en rug bedekt en nergens 

decoratieve openingen heeft. In 1966 werd de regel weer teruggedreven en mocht het 

lichaam terug meer zichtbaar worden. 88 De buik blijft in het Midden-Oosten tot in de 

jaren ’80 meestal bedekt met transparant gaaswerk en een ondoorschijnende verticale 

strook die de navel bedekt, omdat Arabische danseressen hun navel niet openbaar 

mochten tonen. Later zal deze verticale strook  vervangen worden door een navelsteen.  

 

8.3 Glitterpakjes in Cairo 
 

Een belangrijke factor in deze evolutie is de filmindustrie in Hollywood. Al in 1896 

verscheen er een stomme kortfilm, Passion Dance, met in de hoofdrol de Amerikaanse 

danseres Dolorita. In deze film voert zij een buikdans op die enkel in gecensureerde 

versie in de zalen mocht worden getoond vanwege het uitdagende aspect van de dans 

en het kostuum.89  

Afbeelding 40 toont de typische Hollywoodvariant van het buikdanskostuum in de jaren 

50. Deze hollywoodiaanse invloed vindt op zijn beurt weer de weg naar het Midden-

Oosten, zoals te zien is op afbeelding 42 : een Libanese danseres die een tweedelig 

kostuum draagt dat de buik onbedekt laat. De bustier en sjaal zijn afwerkt met pareltjes 

en de split van de rok gaat tot hoog op de dij.  

 

Enkele elementen in het kostuum kregen pas echt grote navolging toen deze 

geïntroduceerd werden door zeer bekende Arabische danseressen. Het verwesterde 

kostuum werd dus als het ware opnieuw geïnterpreteerd door het Midden-Oosten en 

verder uitgewerkt tot een model dat zowel in het Westen als Midden-Oosten populair 

werd. 
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De sluier of sjaal is een accessoire dat vaak met het buikdansen geassocieerd wordt en 

ook al in de geschiedenis verschillende keren is opgedoken als effectmaker. Het was 

echter de bekende Libanese danseres Badia Masabni die het gebruik van de sluier 

standaardiseerde in de eerste helft van de twintigste eeuw. In 1926 opende de eerste 

Egyptische Musical Hall in Cairo, de Opéra Casino. Dit was het eerste cabaret naar 

Europees model in de Arabische wereld. Er werden zowel muzikale voorstellingen, 

dansopvoeringen als komische sketches gepresenteerd. Het werd het hoofdkwartier van 

de Egyptische Beau Monde en er passeerden tal van buitenlandse genodigden. Badia 

Masabni wilde met dit uitgebreide programma zowel Europese als Arabische klanten 

aantrekken en bedacht daarvoor een mix van Westerse en Oosterse elementen in de 

presentatie van zowel opvoeringen als kostuums. Ze was een pionier in het ontwikkelen 

van een nieuwe choreografie die meer aanleunde bij de esterse invulling van de scène: 

de buikdanseres moest de ruimte op het podium beter benutten en betrekken bij haar 

dans. Om de aandacht te trekken van het publiek dat zich achteraan de zaal bevond 

introduceerde zij de sluier als cruciaal element in de dansopvoering. Dit had een 

hypnotiserend en overweldigend effect op de toeschouwers en werd algauw nagevolgd 

door vele andere buikdanseressen over de hele wereld. Het sluiereffect van de dans 

werd uitgebreid naar het kostuum: het gebruik van transparante stoffen en loshangende 

stukken aan de rokken of Turkse broek, opgesmukt met pareltjes en glitters werd op die 

manier een vaste waarde in de typologie van de buikdanskostuums. 90 

 

Een tweede belangrijke toevoeging aan het kostuum in de twintigste eeuw kwam 

eveneens uit het middenoosten en werd ingevoerd door de Egyptische danseres en 

actrice Samia Gamal.Zij was de eerste buikdanseres die op het podium verscheen op 

hoge hakken, in de jaren 1950. Tot dan waren meeste buikdanseressen blootsvoets 

opgetreden of droegen zij fijne geborduurde slofjes. In enkele Hollywoodfilms waren al 

eerder danseressen te zien die hun dans uitvoerden op hoge hakken, maar dit was 

steeds zonder algemene navolging gebleven. Samia Gamal was echter een zeer 

invloedrijk personage en haar faam was ver buiten de Egyptische grenzen gegroeid. 

Zelfs in Europa kreeg ze navolging nadat ze onder meer samen met de Franse acteur 

Fernandel te zien was in de film Ali Baba et les quarante voleurs , in 1954. 91 
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8.4 Van het podium naar de catwalk : enkele voorbeelden  
 

Wat we dus vandaag kennen als het typische buikdanskostuum, heeft een lange weg 

afgelegd en is een opvallend voorbeeld van cross-cultural invloeden. Het tweedelige 

danskostuum heeft de grens van podiumoutfit overschreden en haar diverse 

uitvoeringen doorheen de geschiedenis leveren inspiratie voor hedendaagse ontwerpers 

zoals de Egyptisch Hani El Behiry of Fadi Nahla. Het ontwerp van Fadi Nahla op ( afb. 

43 ) verwijst naar de tweedelige Hollywoodkostuums die in de 20ste eeuw zowel het 

Westen als Midden-Oosten veroverden. De buik blijft echter bedekt met een 

transparante stof met asymmetrische naad. Tussen de kruising van het bovenstuk op de 

borst hangt een juweel, een mogelijke verwijzing naar de juwelen die buikdanseressen 

kregen als betaling voor hun optreden.  

Ook Europese ontwerpers zoeken inspiratie bij de buikdanseressen. Jean-Paul Gaultier 

staat bekend om zijn eclectische en soms controversiële ontwerpen. In de jaren ’90 

maakte hij schandaal met zijn rokken voor mannen en de ook de puntbeha die hij voor 

zangeres Madonna ontwierp voor haar Blonde Ambition tournee. Jean Paul Gaultier is 

een meester in het vermengen van diverse stijlen uit verschillende culturen. In zijn 

Couture collectie voor de lente van 2006 verwijst hij met een knipoog hij naar de 

antieke buikdanskostuums. Het linkse model op afbeelding 44 draagt een smalle lange 

broek met daarover een jurk die een frivolere versie lijkt van de jurken die de 

buikdanseressen ten tijde van Litte Egpyt droegen. Het borststuk wordt verbonden met 

de rok door een semi-transparante stof vol lovertjes. De overdaad aan gouden motieven 

op de rok, de middenband en het bovenstuk alluderen op een Oosterse overdaad en 

luxe. De snit van de rok doet aan de rokken denken die de Perzische vrouwen 

binnenshuis droegen in de Qajar-periode. ( afb. 45 ) Het rechtse model op afbeelding 

44 draagt eveneens een ontwerp dat geïnspireerd is op het buikdanskostuum uit het 

verleden. Gaultier laat tal van elementen uit het buikdanskostuum weg zodat enkel de 

basisstructuur behouden blijft. De Turkse pofrok wordt een micro-rokje van een rijk 

groen textiel. De buik, benen en armen zijn onbedekt. Jean Paul Gaultier accentueert dit 

ontwerp met talrijke kwastjes; ook weer een element dat met het Oosten geassocieerd 

wordt. De buikdanseressen zijn door de eeuwen heen een inspiratiebron geweest voor 

schrijvers, kunstenaars en later ook filmmakes en modeontwerpers. De flexibiliteit van 

het kostuum is een dankbaar gegeven en laat toe dat er eindeloos mee 

geëxperimenteerd kan worden door de huidige en volgende generatie ontwerpers.  
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9. Het Midden-Oosten in de 20ste eeuw 
 
De vernoeming van 11 september 2001 is ook in dit overzicht van de mode 

onvermijdelijk. De gebeurtenissen van 11 september en de massale aandacht van de 

media voor terreuraanslagen van moslimextremisten hebben een drastische wijzing in 

de perceptie van het Midden-Oosten teweeggebracht. De Turkse prinsessen uit het 

verleden hebben plaats gemaakt voor bebaarde Saudi’s die het Westen willen uitroeien 

in naam van Allah. De immigranten uit het Midden-Oosten die zich in het Westen hebben 

gevestigd ( vaak juist op vraag van deze Westerse landen) worden met regelmaat over 

dezelfde kam geschoren en worden verweten zich onvoldoende aan te passen aan de 

Westerse manier van leven. In dit hoofdstuk wil ik de andere, minder bekende zijde van 

het hedendaagse Midden-Oosten naar voren brengen aan de hand van de modetrends 

die er in de 20ste eeuw gespeeld hebben. 

 

9.1 À la Franka in Syrië 
 
Het Ottomaanse Rijk maakte in WOI de verkeerde keuze toen het zich aan de zijde van 

de Duitsers schaarde. Na de oorlog werd het Rijk opgedeeld in mandaatgebieden die 

onder de geallieerden verdeeld werden. Groot-Brittannië kreeg het mandaat over Irak 

en Palestina, strategische en economisch interessante gebieden vanwege hun ligging en 

de aanwezige oliebronnen. Frankrijk kreeg het mandaat over Syrië, een groot agrarisch 

gebied. Frankrijk begon meteen met het privatiseren van de landbouw en het 

commercialiseren van katoenverbouwingen. Dit leidde echter tot een afbouw van 

alimentatiegewassen waardoor de boeren verarmden en er een grotere afhankelijkheid 

van ingevoerde producten ontstond. Alle industrie en infrastructuur was in handen van 

buitenlandse bedrijven en de Syrische bevolking was in hoge mate afhankelijk van 

ingevoerde Franse producten.  De enigen die bij deze situatie baat hadden waren de 

grootgrondbezitters en de bourgeoisie die kredieten konden leveren en hiermee enorme 

winsten maakten. De landbouw en ambachten konden zich echter niet verder 

ontwikkelen. Pas tijdens de instorting van de buitenlandse handel tijdens WOII slaagt 

Syrië er in goederen te produceren in verschillende industrietakken. Na de Oorlog werd 

de inlandse industrie echter weer teruggedrongen door Amerikaanse multinationals en 

kwam het bijna tot een volledige stilstand. Er was daarenboven niet genoeg koopkracht 

aanwezig om de industrie in leven te houden: de rijkere klasse kocht de producten in 

het buitenland. Groot-Brittannië was er in Irak in geslaagd directe controle uit te voeren 

dankzij de hulp van de lokale machthebbers. Frankrijk kon deze tactiek echter niet 



 55

toepassen want de Syrische bourgeoisie stond veel sterker in zijn schoenen en bood 

weerstand tegen te veel imperialistische inmenging. 92 

 
Frankrijk hoopt dat de seculiere missie ( Misson Laïque Française ) meer succes zou 

hebben met het opbouwen van een band met de Syrische bevolking. Deze missie was al 

gesticht in 1902 vanuit het Franse koloniale denkkader. Het doel van deze missie in 

Syrië was het oprichten van een netwerk van seculiere sociale en educatieve instituten 

waarin de bevolking onderwezen werd over de Franse beschaving, de taal en de 

ideologieën. In 1925 werden er Franse scholen opgericht in Aleppo en Damascus. 93 

Afbeelding toont twee Syrische meisjes in Aleppo in 1934. Ze zijn beiden gekleed in 

Frans schooluniform. De Franse aanwezigheid in Syrië bracht vanzelfsprekend een 

Europese invloed met zich mee. Franse officiers vestigenden zich met hun families in de 

Syrische steden en deel van de Syrische kinderen volgde Franse lessen op deze nieuwe 

scholen. ( afb. 46 )  

 

In de jaren ’20 en ’30 ontstonden er hevige discussies over de zeden en moraal wanneer 

steeds meer Syrische stedelijke vrouwen ( zowel moslims als christenen ) hun 

hoofddoeken achterwege gingen laten en zich à la Franka gingen kleden. Dankzij de 

Franse aanwezigheid was Parijs plots een stukje dichterbij gekomen en gingen de 

Syrische vrouwen zich kleden volgens de Parijse mode. Deze kleding werd voornamelijk 

in huiselijke sfeer gedragen en op straat bedekt met een jas. 94 ( afb. 47 en 48 ) 

 

De Fransen in Syrië werden op de hoogte gehouden van de gebeurtenissen in eigen land 

dankzij de Franse kranten die in Syrië verdeeld werden. Ook Franse modetijdschriften 

waren hier te koop. Deze tijdschriften werden ook gekocht door de Syrische vrouwen en 

de ontwerpen die er in te zien waren, werden massaal gekopieerd. Fatima Kassir was 

één van deze vrouwen die als naaister haar brood verdiende in de ( voornamelijk ) 

moslimwijk Karlik in Aleppo. Zij kocht deze modebladen en maakte de nieuwste 

modellen na voor haar klanten. De wijk Karlik stond bekend als naaisterkwartier en van 

overal uit de stad kwamen christelijke en moslimvrouwen naar hier om modieus gekleed 

te gaan. Afbeelding 49 toont haar zus Hamida Kassir  met haar oudste dochter Radije in 

een Frans geïnspireerd ontwerp. Tot in de jaren ’60 zal er een relatieve vrijheid in 

kleding bestaan in de stedelijke gebieden van Syrië. Suikerspinkapsel en minirokjes 

                                            
92 KALTER, J., The Art and Crafts of Syria, Londen, Thames & Hudson, 1992, p 42 
93 MÂEOUCHY, N., SLUGLETT, P., The Britisch and French mandates in comparative perspective, sine loco, 
Brill Academic Publishers, 2004, pp 322-323   
94 KALTER, J., The Art and Crafts of Syria, Londen, Thames & Hudson, 1992, p 165 
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maakten deel uit van het dagelijkse beeld in de jaren en het percentage gesluierde 

vrouwen was zichtbaar lager dan vandaag. 95 ( afb. 50 ) 

 

Hoewel in vele Arabische landen vandaag de sluier aan een opmars bezig is en een 

zogenaamde islamisering van de kledij optreedt bij vrouwen, zijn tussen 2000 en 2006-

2007 toch een aantal stappen gezet in de verwestering van Arabische steden zoals 

Aleppo. In 2000 zag men slechts in enkele grote en drukkere straten van de christelijke 

wijken vrouwen in Westerse kledij. De enige grote buitenlandse winkelketens die een 

eigen vestiging hadden in Aleppo waren Stefanel en Benetton, maar de collectie die 

aangeboden werd was echter veel soberder en klassieker dan de Europese collecties.  

Het verschil met 2000 is vandaag duidelijk merkbaar. In de zomer van 2000 overleed 

president Hafez Al Assad, na 30 jaar geregeerd hebben met ijzeren hand. De 

buitenlandse  en vooral Westerse invloeden waren beperkt geweest tot een minimum 

tijdens zijn regering.  Zijn zoon Bashar volgde hem op en voerde een meer Westers 

gezinde koers, vooral op vlak van industrie en technologie.  

In 2007 zijn de verschillen met 2000 enorm: tal van winkelketens hebben zich gevestigd 

in de straten van Aleppo. Sinds oktober 2006 heeft ook de Spaanse modeketen Mango 

een vestiging in Aleppo en is de collectie dezelfde als die in Europa. De opkomst van 

moderne technologie speelt een belangrijke rol in de verwestering van de Syrische 

jeugd. De toegang tot Internet, de oprichting van een gsm netwerk en de aangroei van 

radiozenders en muziektelevisie heeft de Syrische jongeren in contact gebracht met 

Westerse gewoonten. De Libanese popscène was al langer populair in Syrië maar dankzij 

de grote verspreiding van de nieuwe technologie werd de invloed veel directer. Deze 

popsterren kenmerken zich door hun volledig verwesterde uiterlijk en 

gecommercialiseerde Arabische muziek met een duidelijke Europese grondslag. Nawal Al 

Zoghbi, de Libanese Madonna, is het perfecte voorbeeld: zij brengt Arabische popmuziek 

gecombineerd met een overdaad aan glitter en glamour  en is al jaren the Queen of Pop 

van de Arabische wereld. Overal ter wereld kopiëren fans hun idolen en in Syrië is dit 

niet anders. Vandaag is de diversiteit in kleding in steden zoals Aleppo en Damascus 

duidelijk merkbaar en zijn alle combinaties mogelijk, van kortgerokte maar gesluierde 

studentes tot 16-jarigen in sportief trainingspak of jeansoutfit. 96 ( afb. 51 en 52 )  

 

 

 

 

                                            
95 BOCHI, H., lic. politieke en sociale wetenschappen, specialisatie Midden-Oosten, geboren te Aleppo in 1947, 
tijdens een informeel gesprek.  
96 Eigen bevindingen gebaseerd op observaties tijdens mijn verblijf in Syrië in zomer 2000, zomer 2006 en 
november 2007 
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9.2 Urban Street Fashion in Teheran 
 

Op het eerste zicht lijken de woorden Urban Street Fashion in Teheran een contradictie. 

Deze Iranese stad komt regelmatig in het nieuws vanwege haar hoofddoekenpolitie die 

in de straten patrouilleert en jonge vrouwen aanspoort om hun sluiers op een juiste en 

fatsoenlijke manier te dragen. Vanwege de strenge censuur die er in het land heerst, is 

er in het Westen weinig bekend over  de modetrends in dit land en staat men er meestal 

niet eens bij stil dat deze bestaan. De aandacht op deze creatieve ontwikkelingen 

werden gevestigd door de jonge ontwerper Hushidar Mortezaie.  

 

Hushidar is van Amerikaans-Iraanse afkomst en woonde in zijn jeugd in Europa en later 

in California. Vandaag werkt hij vanuit New York aan collecties die de modewereld 

telkens weer op zijn kop zetten. Zijn eerste passen in de modewereld kenmerkten zich 

door de talrijke experimenten met verschillende modestijlen en liet hij zich inspireren 

door pop art, rock & roll en de urban breakdance-scène. Zijn jaarlijkse reizen naar Iran 

brachten een interesse teweeg voor de traditionele kunst en cultuur van het land en 

leerde hij een andere zijde van zijn vaderland kennen. Hushidar kon zich goed vinden in 

deze warme, menselijke samenleving. Hij kon dit beeld niet identificeren met het beeld 

dat in het Westen leefde van Iran: een land van terroristen en verdrukte vrouwen. Om 

de aandacht te vestigen op deze, voor het Westen onbekende kant van Iran ging hij 

juist de stereotiepe beelden in zijn ontwerpen verwerken, maar met een zeer scherpe 

moderne look.  

Afbeelding 53, 54 en 55 zijn foto’s van enkele ontwerpen uit zijn recente collecties. 

Hushidar combineert propagandistische krantenknipsels in collagestijl met de 

Arafatsjaal, een Midden-Oosters symbool voor vrede. Hij gebruikt felle kleurencontrasten 

en besteedt ook veel aandacht aan make-up waarmee de typisch Perzische uiterlijke 

kenmerken extra benadrukt worden. Het model op afbeelding no. vertoont veel 

gelijkenissen met de Perzische prinsessen uit de Qajarperiode.  Hushidar kwam op het 

idee Perzische invloeden te vermengen met hedendaagse urban street style in zijn 

ontwerpen toen hij tijdens een vakantie in Iran aandacht ging besteden aan de 

kledingstijl van de jongeren in Teheran. Hiervan maakte hij foto’s die hij als 

uitgangspunt ging gebruiken voor zijn cross-cultural ontwerpen. 97 ( afb. 56 ) 

 

                                            
97 Interview Hushidar Mortezaie, Salam Worldwide, 10 juni 2003, 
http://www.salamworldwide.com/fashion10th.html (zie bijlage) 
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Hushidar  is een van de weinige Midden-Oosterse ontwerpers die op gedurfde manier 

hun roots in de kijker zetten. De Westerse modeontwerpers spelen al langer de troeven 

van de overdadige en uitbundige Midden-Oosterse klederdracht uit in hun collecties.  

 

Christian Dior bracht in 2001 een herfstcollectie uit die geïnspireerd was op het Midden-

Oosten: subtiele sluiers sierden de hoofden van de modellen en werden gecombineerd 

met openhangende tunieken en wijde pantalon met Arabische motieven. Andere 

ontwerpen gingen terug op de Turkse harembroeken van welleer in combinatie met 

moderne accessoires zoals een simpele zwarte paraplu. ( afb. 57 ) 

Christain Lacroix haalde elementen uit de Arabische architectuur voor zijn herfstcollectie 

in 2005. Op afbeelding 58 is een losse pantalon te zien die onderaan gedecoreerd is met 

motieven die vergelijkbaar zijn met de rurale architectuurornamentiek in het Midden-

Oosten, zoals in Jemen. ( afb. 59 )  

 

9.3 Moslima-mode in Europa 
 
 
De jongeren van allochtone afkomst in West-Europa hebben de jongste jaren 

veranderingen teweeg gebracht binnen hun lokale gemeenschap op het vlak van 

kleding. Om vooruit te geraken in een samenleving waarin onvoldoende kansen 

gecreëerd worden voor de achtergestelde bevolkingsgroepen hebben vooral jonge 

moslimmeisjes getracht een nieuw profiel te creëren dat zowel aansluit bij hun eigen 

culturele opvattingen als de Westerse maatschappij waarin ze zich vandaag bevinden. 

De moslima-mode kenmerkt zich door de traditionele en religieuze kledingsvoorschriften 

die gecombineerd worden met moderne aspecten uit Westerse modestijlen. Hierdoor 

kunnen deze moslima’s op een comfortabele manier voldoen aan de religieuze 

kledingsvoorschriften zonder dat hun kleding op onbegrip stoot in hun westerse 

omgeving.   

Afbeelding 60 geeft een voorbeeld van de nieuwe moslimatrend: overslagjurken of 

hemdjurken en tunieken worden gecombineerd met losse pantalons of zelfs 

jeansbroeken. Er wordt een lang en slank silhouet gecreëerd dat modern oogt, maar 

toch nog in regel is met de religieuze voorschriften. Door het gebruik van kleurrijke 

stoffen en fleurige patronen wordt de kledingstijl speels en kan de sluier, vaak in 

hetzelfde materiaal, beschouwd worden als een elegant modeaccessoires, los van 

religieuze connotaties.  

Modeketens zoals H&M en Zara volgen hun doelgroepen op de voet en spelen in op deze 

allochtonenmode door kledingstukken in deze stijl in hun collecties op te nemen. Vaak 

worden complete silhouetten in hun etalages getoond die perfect aansluiten bij de 



 59

principes van de moslimatrend en hebben deze winkels een uitgebreid assortiment aan 

kleuren en modellen, wat uitnodigt tot verder doorgedreven combinaties. De populaire 

en elegante moslimatrend ontgaat ook de allochtone jongeren niet: steeds meer 

westerse meisjes nemen de gelaagde kledingstijl over en creëren hierdoor een 

wisselwerking met de allochtone gemeenschap.  

 

Deze kledingstijl is niet alleen een gemakkelijkheidoplossing, maar ook een statement: 

moslimvrouwen in het Westen zijn niet per se ongeschoold of ouderwets en staan enkel 

in dienst van de hele familie. Moslimvrouwen willen ook aantonen dat ze perfect kunnen 

meedraaien in een maatschappij zonder zich volledig over te geven aan de verwestering, 

door hun eigen identiteit te behouden, maar op een gemoderniseerde manier die het 

samenleven met andere culturen ten goede komt.  

 

De eerste doorbraak in een stabilisatie van deze trend tussen andere Europese 

modetrends is er in Nederland gekomen met MSLM, een nieuw modeblad dat zich richt 

tot de Nederlandse moslima’s en modetips aanreikt die specifiek tot hen gericht zijn. 

MSLM wil een inspiratiebron zijn voor de moderne moslima door combinaties te brengen 

die zowel verwijzen naar het Midden-Oosten als het Westen en tegelijkertijd interessant 

zijn voor de modieuze Europese vrouwen die graag eclectisch gekleed gaan en 

verschillende stijlen willen combineren. De eerste editie ligt sinds 20 april in de winkels 

en zal mogelijk verspreid worden in andere landen. 98  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
98 http://www.showroommama.nl/projects/MSLM.cfm  
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10. Japan: land van geisha’s en lolita’s 
 
 
De voorbije twintig jaar hebben modeontwerpers zoals Issey Myiake en modelabel 

Comme des Garçons de Japanse mode weer op de kaart gebracht door een mix te 

brengen van Oosterse en Westerse elementen.  

 

De jongste modetrends in Japan zijn mijlenver verwijderd van de bekende oude 

Oosterse ontwerpen die in het Westen zoveel succes kenden toen couturiers zoals Paul 

Poiret en Jeanne Lanvin ze als inspiratiebron verwerkten in hun prachtige creaties.  

Deze nieuwe modetrends situeren zich in enkele subculturen die heel populair zijn bij de 

Japanse jongeren en voornamelijk ontstaan zijn uit de fanclubs die recent gegroeid zijn 

rond de typische Japanse stripverhalen of Manga, en de daaruit voortvloeiende 

animaties of tekenfilmseries, beter bekend als Anime. De twee belangrijkste modetrends 

die hieruit zijn voortgevloeid zijn kawaii en harajuku. 

 

10.1 Kawaii  
 

Kawaii is een Japans woord dat in het Nederlands het best omschreven kan worden als 

“schattig”. In het Japans heeft kawaii echter een meer uitgesproken en diepere 

betekenis dan de Nederlandstalige vertaling. Oorspronkelijk werd het woord gebruikt om 

een gevoel van affectie te omschrijven dat vooral gericht was naar kleine dieren en 

kinderen die te zwak zijn om zichzelf te verweren. Deze term werd een echte hype bij de 

jeugd in het midden van de jaren 1970. Sharon Kinsella verklaart in haar artikel Cuties 

in Japan  dat  rond 1992 de term kawaii het meest gebruikte, het meest geliefde en 

alomtegenwoordige woord was in modern Japan. 99 Alles moest kawaii zijn en dat wat 

niet kawaii was, werd afgezonderd. Kawaii had niet langer betrekking op weerloze 

diertjes en kinderen, maar ging zich ontwikkelen tot een levensvisie bij de Japanse 

jeugd : ze verzamelden schattige pluche diertjes, ze pasten hun schrijfstijl aan, de 

slaapkamers werden in kawaiistijl ingericht en ze bedachten karakters voor hun kawaii 

speelgoed. De speelgoedfabrikanten en tienermagazines speelden hier natuurlijk 

strategisch op in en brachten allerlei gadgets op de markt die perfect aansloten bij het 

                                            
99 S., KINSELLA, Cuties in Japan, in : L., SKOV, B., MOERAN, (red.)  Women media and consumption in 

Japan, 1995, http://www.kinsellaresearch.com/Cuties.html  
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kawaii profiel. Deze gadgets werden op slag verzamelobjecten voor de Japanse 

jongeren. 

Shunya Yoshimi vergelijkt in Consumption in Asia: Lifestyles and Identities de rol van 

deze fabrikanten en magazines met de rol van Disney: zoals Disney zijn eigen, 

onuitwisbare stempel drukte op sprookjes zoals Sneeuwwitje, zo drukten deze 

fabrikanten met hun gadgets de stempel op kawaii. 100  

Hello Kitty is misschien wel het meest bekende voorbeeld van Japanse Kawaii en is ook 

vandaag nog in grote delen van de Verenigde Staten en Europa populair. Het succes van 

dit Japanse figuurtje is zelfs de Westerse ontwerpers niet ontgaan en is een 

inspiratiebron voor de Amerikaanse juweelontwerpster Tarina Tarantino. 101 ( afb. 61 ) 

De manga en anime personages hebben bepaalde karakteristieken die deze nieuwe 

Japanse modetrends in grote mate mee bepaald hebben. Om de kawaii en harajuku 

mode beter te kunnen plaatsen is het niet onbelangrijk om enkele karakteristieken van 

deze getekende figuurtjes nader te bekijken.  

 

10.2 Manga en Anime  
 

 De Japanese tekenfilms en stripverhalen bevatten stereotiepe personages die een 

mengeling zijn van Westerse kenmerken en Japanse fantasie. Vooral de vrouwelijke 

figuurtjes hebben opvallende anatomische karakteristieken. Het hoofdpersonage in de 

anime Sailor Moon ( afb. 62 ) heeft zeer grote ronde ogen, een fijn neusje en lang 

blond haar. Ze is ook erg groot en slank. Deze beschrijving doet sterk denken aan de 

typische American Beauty, doch de uitwerking ervan in de Japanse anime en manga 

staat ver af van dit ideaal. Westerlingen die voor het eerst met deze Japanse 

subculturen in contact komen hebben vaak de impressies dat Japanse meisjes een 

Westers ideaalbeeld proberen te benaderen. In werkelijkheid gaat het om een uiterlijke 

benadering van hun favoriete manga of anime personage dat karikaturale Westerse 

elementen bevat.  

 

Maar van waar komt deze Westerse look in een typisch Japanse strip- en animatiereeks? 

Marget O’ Connell gaat in haar artikel Why Do Manga and Anime Characters Look the 

Way They Do? op zoek naar de oorsprong van deze karakteristieken. De manga traditie 

gaat zeer ver terug en heeft in het verleden meerdere niet-Japanse personages 

voortgebracht. O’ Connell verwijst in dit verband naar mangaspecialist Frederik L. 

                                            
100 S., YOSHIMI, in B.H., CHUA (red.), Consumption in Asia: Lifestyle and identities, 2000, Routledge, pp 
217- 
  218                    
101 http://www.tarinatarantino.com/productcart/pc/viewCat_h.asp?idCategory=5  
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Schodt, auteur van Manga! Manga!: The World of Japanese Comics ( 1983 ) en 

Dreamland Japan: Writings on Modern Manga ( 1996 ). Schodt meent dat de oorsprong 

van deze verwestering zich situeert in de 19de eeuw op het moment dat Japan zich ging 

openstellen naar het Westen toe. Hij baseert zich op de blokdrukkunst en schilderijen uit 

de periode vóór de Meiji-dynastie( 1868-1912 ), toen er nog weinig contact was tussen 

Japan en Europa, en stelt vast dat de Japanners zichzelf in de kunst weergaven met 

typisch Aziatische kenmerken, met extra nadruk op zeer kleine ogen. Europeanen 

werden echter voorgesteld als harige monsters met enorme neuzen. 102 

 

Met de komst van diplomaat Commodore Perry, die in 1853 de open handel met de 

Verenigde Staten en Europa afdwong, kwam er langzaamaan een verandering in de 

kunst op gang. Dit ondermeer vanwege de introductie van Westerse kunst in Japan die 

een zekere invloed uitoefende op de Japanse kunstenaars en ook vanwege het 

commerciële aspect: het verwerken van een Westerse invloed in hun kunst was voor de 

Japanners een manier om de handelsrelaties met het Westen te verstevigen. 103 

 

Het Japans esthetisch ideaal begon vanaf dan naar westers model te verschuiven. De 

invloed lijkt slechts zeer geleidelijk gegroeid te zijn. De Amerikaanse schrijver Lafcadio 

Hearn, die lange tijd in Japan verbleef schrijft omstreeks 1890 de volgende woorden aan 

een vriend in de Verenigde Staten: 

 

"When I show beautiful European engravings of young girls or children to Japanese, 

what do they say? I have done it fifty times, and whenever I was able to get a criticism, 

it was always the same: — 'The faces are nice, — all but the eyes: the eyes are too big, 

— the eyes are monstrous. " 104 

 

De Japanners beschouwden de Westerse anatomische kenmerken dus nog steeds als 

esthetisch onaantrekkelijk. De Westerse invloed in manga wordt pas zeer duidelijk 

voelbaar in de 20ste eeuw. Frederik L. Schodt schuift de Japanse nederlaag in WOII als 

tweede belangrijke factor naar voren: 

"Defeat in World War II caused a national loss of confidence that clearly extended to 

Japan's self-image. Western ideals of beauty were not only accepted but pursued, often 

to a ludicrous degree (operations to remove the epicanthic fold of skin over the eye, 
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which creates the graceful, curved look in Asian eyes, are still popular). Nowhere was 

this tendency more pronounced than in manga."105 

De  Kaukazische  karakteristieken en grote ogen van de manga en anime personages 

kwamen het meest tot uiting in shoujo. Dit is een type manga of anime dat zich 

specifiek tot een meisjespubliek richt en vanaf de jaren 1960 voornamelijk door 

vrouwelijke manga artiesten wordt getekend en geschreven. De eerste generatie 

vrouwelijke shoujo artiesten wilde de traditionele zeemzoete sfeer afzwakken en meer 

actie en interessante verhaallijnen introduceren. Het was toen echter sociaal 

onaanvaardbaar dat Japanse vrouwen of meisjes ongewone of avontuurlijke dingen 

meemaakten in verhalen die zich situeerden in het Japan van de jaren ’60. Deze 

artiesten gingen daarom op zoek naar een andere locatie als achtergrond voor hun 

shoujo verhalen. Europa en de Verenigde Staten leenden zich hier perfect toe. Professor 

Japanse geschiedenis en animespecialist Antonia Levi beschrijft de idee die achter deze 

locatiewijzing schuilt:  

“(...) the first wave of shoujo manga written by women for girls dealt with a never-never 

land called the West, preferably the historical West. In that never- never land, women 

were strong and ambitious. They still lived for romance, but they also led interesting and 

exciting lives. Often they masqueraded as men in order to do things that might seem 

otherwise impossible for women. Even the men they loved and often lost had a female 

look to them. They were pretty men with eyes as large and lustrous as any woman and 

sensitive, caring natures.”106 

De verplaatsing van het verhaal naar een andere locatie, in de Westerse wereld, hield in 

dat de manga artiesten ook hun personages gingen aanpassen en het uiterlijk van hun 

figuurtjes gingen modelleren naar een Westerse look. Het wordt echter een stereotiep 

Westers uiterlijk, waardoor de personages soms moeilijk van elkaar te onderscheiden 

zijn. De manga artiesten diversifiëren de figuren op een andere manier, nl. door mode 

een belangrijke rol te laten spelen in de shoujo.  

Blauw haar in vierkante coupe,extreem lang en krullend haar in diverse kleuren,  

glinsterende juwelen op het gelaat, opvallend schoeisel of andere accessoires zijn slechts 

enkele details die de artiesten aanwenden om een bepaald personage te karakteriseren 

en herkenbaar te maken.  Daarnaast worden de modetrends die in de shuojo 

aangewend worden om hun figuren te definiëren ook nog eens extra in de verf gezet 
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door de typische verhaalstijl. Frederick L. Schodt beschrijft het in Manga! Manga! als een 

abstracte pagina-invulling waarbij de ene tekening in de andere voortvloeit i.p.v. een 

logische opeenvolging van frames. Deze close-ups worden vaak aangewend om een 

bepaalde emotie weer te geven, van vreugde of verdriet en worden vergezeld van 

bepaalde effecten zoals zonnestralen, regendruppels of bloemen die het effect van de 

emotie krachtiger maken. 107  

Deze close-ups laten toe het personage van dichtbij te leren kennen en er wordt dan ook 

erg veel aandacht besteed aan deze intermezzo’s die soms een halve tot hele pagina in 

beslag nemen. Hier ligt eigenlijk de aanzet tot de creatie van een fictief idool. Het 

meisjespubliek kent haar favoriete personage tot in de kleinste details en gaat het 

nabootsen in haar eigen werkelijkheid. 

10.3 De nieuwste Japanse modetrends en hun sociale context 
 
Om het ontstaan van deze idoolfenomenen en de modetrends die erop geïnspireerd zijn 

te begrijpen moeten we het Westerse perspectief verlaten. De Japanse sociale structuur 

verschilt van de Westerse en heeft een lange traditie van bepaalde normen en 

gewoontes die vandaag het leven van jonge Japanners in grote mate bepaalt. De kloof 

tussen ouder en kind is groter dan in het Westen. De ouder en grootouders worden met 

ontzag behandeld en blijven vaak nauw betrokken bij de opvoeding van hun kind, ook al 

heeft dit kind de volwassen leeftijd al bereikt. Opmerkelijk is dat Japanse jongeren vaak 

tot 30-jarige leeftijd blijven inwonen en zich tot dan ook als “kind” van de ouders 

kunnen blijven gedragen. In het Westen wordt onafhankelijkheid gestimuleerd en is het 

normaal dat jongeren vanaf 18- of 21-jarige leeftijd op eigen benen kunnen staan. Deze 

cultureel gebonden normen zijn voelbaar in het verschil in doelgroep voor tekenfilms en 

stripverhalen. In het Westen is de doelgroep zelden ouder dan 14 jaar, in Japan echter is 

de belangrijkste doelgroep 14 jaar en ouder. Vooral de shoujo markt mikt op een publiek 

dat tussen 14 en 25 jaar oud is.  

 

Deze vrouwelijke doelgroep is aantrekkelijk omdat het symbool staat voor onschuldige 

vrijheid. De ongetrouwde jonge Japanse vrouw wordt dan wel geweerd van vele 

activiteiten in het sociale leven en ook op werkvlak is deze groep weinig geëmancipeerd, 

maar haar vrijheid is een onschuldige vrijheid die nauw verbonden is met het kawaii 

ideaal dat jongeren voor ogen hebben. Deze groep bevindt zich eigenlijk in de marge 

van de samenleving en omdat ze geen verplichtingen hebben of een bepaalde rol 

moeten vervullen kunnen ze eigenlijk vrij door het leven huppelen en geld uitgeven 
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zonder zich daarover schuldig te voelen. Adolescente jongens en jonge getrouwde 

vrouwen hebben deze vrijheid niet, ze hebben verantwoordelijkheden en staan dus 

verder af van het kawaii ideaal. Opvallend is dat hoe dichter deze “vrije” meisjes bij de 

huwbare leeftijd komen, en dus hun aantrekkelijke onschuldige vrijheid zullen verliezen, 

hoe meer ze zich storten op de kawaii trends. 108 

De vroegste voorbeelden van kawaii mode dateren van midden jaren 1970. Enkele 

bekende Japanse modetijdschriften uit die tijd, An-an en Non-no promoten de nieuwste 

look. An-an doet dit in mei 1975 als volgt: 

“'PLAY! Cuteness! Go for the young theme! On dates we only want feeling, but our 

clothes are like old ladies! It is the time you have to express who you really are. 

Whatever you say co-ordinating a very young theme is cute. Wear something like a 

French slip.....for accessories try a cute little bracelet. BUT! It will look much cuter if you 

don't use high quality exclusive materials. Cute looking plastic and veneer looks 

younger. For your feet try wearing colourful socks with summer sandals, it will exude a 

sporty cuteness! Hair is cutest styled straight with children's plastic hair pins fixed in the 

sides.'” 109 

Het tijdschrift legt de nadruk op een onschuldige uitstraling door kleding en accessoires 

te dragen die kinderlijk aandoen. Er wordt zelfs specifiek benadrukt om voor goedkope 

materialen te kiezen zoals plastieken haarspeldjes. De kledingfabrikanten gingen 

uiteraard in op deze nieuwe trend, gingen typische ontwerpen voor kinderkleding in 

grotere maten op de markt brengen en konden op deze manier de vraag naar kawaii 

kleding voeden. Pastelkleurtjes, pofmouwtjes en strikjes zijn slechts enkele kenmerken 

van de kawaii stijl in de jaren ’80. Ondergoed voor adolescenten en jonge volwassenen 

mocht natuurlijk niet ontbreken in het kawaii gamma:  maagdelijk witte broekjes en 

topjes, witte panty’s en schattige enkelkousjes werden ontworpen op maat van 14- tot 

25 jarigen.  

Op hetzelfde moment groeide in het westen de populariteit van enkele popidolen zoals 

Madonna en Cyndi Lauper. Deze jonge popsterren hadden een imago gevormd dat het 

midden hield tussen onschuldig en speels meisje en gewaagde rockster. Netkousen en 

een stoere leren jas gecombineerd met een paar sportschoenen; een nette kanten 

blouse met een gescheurde jeansbroek; neonroze minirokjes met glitter t-shirts en een 
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paar stoere legerlaarzen…al deze verschillende stijlen werden naar hartelust 

gecombineerd door de jonge popidolen. Dit beeld was het perfecte aanknopingspunt 

voor de Japanse jongeren die de kawaii stijl naar een volgende fase brachten. De lijn 

tussen typisch meisjesachtig en typisch jongensachtig vervaagde stilaan.  

10.4 Music, please : de invloed van de popidolen  
 

Een belangrijke actor in de promotie van deze pop-rock trend in Japan was het 

tienertijdschrift Cutie For Independent Girls. Dit tijdschrift presenteerde een combinatie 

van typisch Japanse kawaii mode in combinatie met deze nieuwe, vanuit het Westen 

overgewaaide modetrend. Tegen het einde van de jaren ’80 was de kawaii stijl 

getransformeerd van een schattige en onschuldige look naar een liefelijke maar 

ondeugende en zelfs androgyne mode. De fotoreportages die Cutie bracht, speelden in 

op de modetrend die het blad wilde promoten bij de Japanse jeugd : ze brachten foto’s 

van jongeren in de Japanse steden die zichzelf het stoere-maar-schattige- imago hadden 

aangemeten in navolging van hun Westerse idolen. 110  

Naast de Japanse manga en anime en de westerse popstijl als belangrijke bronnen voor 

de Japanse kawaiimode in de jaren ’80 en ’90 werden ook de Japanse popsterren echte 

mode-iconen. Deze popsterren creëerden hun imago naar voorbeeld van de popartiesten 

die uit Europa en de Verenigde Staten kwamen overgewaaid. Uiteraard waren de 

personages uit de shoujo manga en anime een andere belangrijke inspiratiebron omdat 

vele jonge meisjes aangetrokken waren tot deze getekende heldinnen. De Japanse 

popsterretjes gingen deze shoujostijl adopteren om zoveel mogelijk fans aan te spreken 

en zich te profileren als vleesgeworden shoujo-heldin. De zangkwaliteiten van 

popsterretjes zoals Seiko Matsuda, één van de bekendste popidolen uit de jaren ’80, 

kwamen eigenlijk op de tweede plaats, de uitstraling was des te belangrijker.  

 

Dat de kawaii modetrend al twee decennia overleeft en blijft groeien is te danken aan de 

immer populaire fanclubs. Deze fanclubs tellen duizenden leden en organiseren 

regelmatig meetings en feesten in pretparken of stadia. Op die speciale dagen is het de 

bedoeling om zich te kleden naar voorbeeld van een favoriet animepersonage of 

bekende popster. De laatste jaren worden deze verkleedkostuums niet enkel meer op 

fandagen gedragen, maar zijn ze ook deel gaan uitmaken van het straatbeeld. 
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10.5 Cosplay en Harajuku : een wereld op zich 
 

Vandaag is kawaii de noemer geworden waaronder verschillende substijlen verzameld 

worden en wordt het vaak parallel gebruikt met de term Harajuku, Afbeelding 64 tot 70 

geven een beeld van de voornaamste substijlen vandaag. Harajuku is een wijk in Tokio 

die in de jaren ’80 plots zeer populair werd vanwege de vele straatartiesten die er 

optraden. De lange winkelstraat Omotesando werd autovrij gemaakt op zondagen en 

werd dé ontmoetingsplaats voor Japanse jongeren met de Jingu Brug, een wandelbrug 

in het midden van de wijk, als hot spot voor de meest opvallende Harajuku tieners. 

Chris Perry, student sociologie uit de Verenigde Staten onderzocht 7 weken lang het 

Harajuku fenomeen als buitenstaander en kwam tot enkele interessante conclusies. De 

Harajuku modescène is een wereld op zich. Een deel van de Japanse jongeren komt naar 

deze wijk om zich onder te dompelen in een andere werkelijkheid, een virtuele wereld. 

Vaak komen ze in groep naar Omotesando of de Jingu Brug om met elkaar te praten of 

gewoon om gefotografeerd te worden door de vele journalisten en toeristen die de weg 

naar het nieuwe modemekka gevonden hebben. Vele Japanse Harajuku jongeren kiezen 

een bepaald personage of een bepaalde stijl en sluiten zich aan bij een groep met 

dezelfde kenmerken. Een van deze substijlen is Gothic Lolita, een kledingstijl die zich 

kenmerkt door kant en ruches en doet denken aan de zedige Victoriaanse kledingstijl, 

maar dan met een ondeugend en soms donker trekje. 111( afb. 69 )  

 

Cosplay is een andere zeer belangrijke trend in Harajuku. Cosplay is de afkorting van 

Costume Play, een typisch Japans verschijnsel dat vandaag ook in het Westen populair 

is, vooral bij Star Trek fans. Bij Cosplay verkleedt de fan zich als zijn favoriete 

rockbandlid of manga personage. Het gaat hier eigenlijk om een uitloper van de 

fanmeetings waarnaar ik eerder verwees. Het verschil zit in het feit dat deze 

“verkleedpartij” zich nu op eender welke dag en plaats kan manifesteren en zich dus niet 

meer beperkt tot de grenzen van de fanclubs. Iedereen die zin heeft om zich te 

vertonen, verkleed als het een of ander personage, kan dit doen in de straten van 

Harajuku zonder dat er vragen bij gesteld worden. Ook anders dan de verkleedmeetings 

van fanclubs kunnen de Cosplay tieners hun fantasie de vrije loop laten en unieke 

personages creëren. Met Cosplay lijkt het alsof er binnen Harajuku een andere wereld 

bestaat: vele Cosplay tieners presenteren zich met een nickname, een fictieve naam om 

zo nog meer afstand te nemen van de werkelijkheid. ( afb. 70) Chris Perry benadrukt 
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wel dat Cosplay buiten de straten van Harajuku haast niet voorkomt. De Cosplay tieners 

die op de Jingu Brug hun mooiste outfits showen bevinden zich zogezegd in een andere 

realiteit, maar er blijft altijd wel een link met de “buitenwereld” : na een tijdje begeven 

sommigen van hen zich naar de straten rondom de brug, zoals Takeshita Dori, en gaan 

ze winkelen of bezoeken ze hun favoriete karaokebar of spelletjestent.  De boetieks en 

modeketens in Harajuku voeden deze unieke Japanse modestijl constant: wekelijks 

worden de winkels gevuld met de nieuwste creaties, die al snel hun weg vinden naar de 

Jingu Brug, als onderdeel van de uitzinnige kostuums die door de nieuwsgierige 

toeristen gefotografeerd worden. 112 

 

Harajuku verovert vandaag het Westen. Zangeres Gwen Stefani maakte in 2005 van de 

Harajuku meisjes een echt fenomeen in Amerika toen ze enkele van deze meisjes 

meebracht naar Amerika en hen meenam als entourage tijdens haar tournees. 

( afb. 71 ) De Harajuku stijl inspireerde haar om een kledinglijn met harajuku invloeden 

te ontwerpen voor haar label L.A.M.B.  

 

10.6 Elegant Gothic Lolita 
 

De Harajuku trend beperkt zich echter niet tot de fans van Gwen Stefani. De Elegant 

Gothic Lolita, een subcategorie van Harajuku, is vandaag bezig aan een wereldwijde 

opmars. Elegant Gothic Lolita werd voor het eerst opgemerkt in de herfst van 1999 en 

was een kruising tussen Frans dienstmeisje en Alice in Wonderland die stilaan 

evolueerde naar een zeer uitgewerkte Victoriaanse Gothic stijl. Deze Victorian Gothic stijl 

staat echter volledig los van wat in het Westen bekend staat als de Gothic look. Elegant 

Gothic Lolita vindt haar oorsprong in de hedendaagse Japanse muziekscène, meer 

bepaald een Japans heavy metal of Visual Kei . Visual kei artiesten staan bekend om hun 

excentrieke kostuums en het is hier dat de Japanse gothic lolita’s hun inspiratie halen.  

 

Dankzij de hedendaagse technologie en multimedia worden nieuwe mode trends, zoals 

deze Elegant Gothic Lolita, in geen tijd verspreid over de hele wereld. Japanners staan 

bekend om hun enthousiaste gebruik van de nieuwste gadgets. De Harajuku meisjes en 

jongens laten zich graag fotograferen met de nieuwste multimedia gsm’s waarmee de 

foto’s meteen kunnen worden doorgestuurd naar vrienden in andere steden of landen en 

het Internet. De online communities zijn een niet te onderschatten factor in het 

verspreiden van bepaalde trends. Deze communities worden bijvoorbeeld gevormd rond 
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een bepaald thema of bepaalde overtuiging en tellen soms miljoenen leden. De 

individuele leden van een community maken zich bekend door bijvoorbeeld een eigen 

blog, een online dagboek, bij te houden waarop andere leden commentaar kunnen 

plaatsen. ( afb. 72 ) 

 

Er bestaan tal van blogs en fora waarop leden de nieuwste outfits showen en tips 

uitwisselen over online-winkels die Elegant Gothic Lolita kleding verkopen. Sommige 

websites organiseren voor hun leden zelfs Elegant Gothic Lolita dagen waarop ze elkaar 

ontmoeten en kledingstukken ruilen of aan schoonheidswedstrijden deelnemen.  

Doordat de wereld nu aan de vingertoppen ligt van iedereen met een Internetaansluiting 

kunnen zulke mode trends zich razendsnel ontwikkelen in landen die helemaal niet 

bekend ziin met anime of Visual Kei. Stilaan duiken er steeds meer Amerikaanse, 

Engelse, Duitse en Nederlandse meisjes op die in de ban zijn van deze nieuwste Japanse 

modetrends. Het is slechts een kwestie van tijd tot hier opnieuw een kruisbestuiving 

plaatsvindt en de trend weer in een andere richting evolueert of als inspiratiebron voor 

een bekende modeontwerper dient.  
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11. Besluit 
 
 
Met het schrijven van deze licentiaatverhandeling heb ik getracht een beeld te schetsen 

van de belangrijkste voorbeelden van wederzijdse beïnvloeding tussen Oost en West. 

Hoewel de voorbije eeuwen grondig bestudeerd geweest zijn  en de meest opvallende 

cross-culturaltrends uitvoerig becommentarieerd en ontleed zijn in tal van studies, zijn 

de nieuwste trends ondervertegenwoordigd in de vakliteratuur. Kawaii en Moslima 

trends zetten zich al meer dan 15 jaar door en toch is hier slechts weinig van 

gedocumenteerd. De mogelijkheden van de multimedia bevorderen de verspreiding van 

deze trends, maar door de overdaad aan informatie wordt het steeds moeilijker de 

constante lijn te onderscheiden van de één-dags-trends. Vroeger werden de nieuwste 

modetrends gedicteerd door de modebladen, die de nieuwste collecties analyseerden en 

de meest interessante ontwerpen er uit pikten. In sommige werd het ontwerppatroon bij 

het blad meegeleverd en konden de lezeressen hun eigen versie thuis maken. Het 

nieuwe millennium luidde een nieuw tijdperk in voor de modewereld: de wereld is één 

groot dorp en kan eindeloos gerecycleerd worden. Vandaag zijn het de ontwerpers die 

“thuis” of op straat op zoek gaan naar de nieuwste trends en deze dan verwerken in hun 

nieuwste collecties. Mijn onderzoek raakt slechts enkele van deze nieuwe evoluties in de 

mode aan, maar ik hoop dat dit een aanknopingspunt zal zijn voor meer uitgebreide 

studies op dit vlak. 
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Bijlage I: Citaten Paul Poiret : En habillant l’époque, 1930 

 

Paul Poiret (1879-1944)  

was een zeer invloedrijk modeontwerper in de jaren voor de Eerste Wereldoorlog. Zijn ontwerpen sluiten 
aan bij de oosters-mysterieuze sfeer van de voorstellingen door de Russische balletten in die jaren in 
Parijs. Bijzonder is dat hij verschillende illustratoren uitnodigde zijn ontwerpen in albums vast te leggen.  

Bij Worth - Een Russische prinses  

Mijnheer Worth bood haar verschillende stoelen aan, terwijl mannequins zich druk maakten en ik de eer 
had de prinses een mantel te tonen die ik zojuist had voltooid en die een nouveauté vormde. Hij zou nu 
banaal en bijna ouderwets lijken, maar men had toen iets dergelijks nog niet eerder gezien. Het was een 
grote vierkante kimono van zwarte stof, afgebiesd met zwarte satijn; de mouwen waren groot, tot op de 
rug en eindigden in geborduurde banden zoals de mouwen van Chinese mantels. Zag de prinses in een 
visioen Chinezen, die een voor Rusland vijandig gezicht hadden? Zag zij Port-Arthur, of iets anders? Ik 
weet het niet, maar zij schreeuwde: 'Oh! wat vreselijk! Als er bij ons boerenkinkels achter onze slee 
hollen en ons lastigvallen, hakt men ze de kop af en stopt ze in zulke zakken ...'.  
Ik voelde mijn hoofd al in die zak. Ik verdween, ontmoedigd en zonder hoop ooit bij Russische 
prinsessen in de smaak te vallen. 

Uit: P.Poiret, En 
habillant l'époque. 
Parijs 1930.  

 

Aan het werk - de Russische balletten  

Zoals veel franse kunstenaars was ik zeer onder de indruk van de Russische balletten, en het zou me 
niet verbaasd hebben als ze een zekere invloed op mij zouden hebben gehad. Men moet daarom goed 
weten dat ik al bestond en mijn reputatie al gevestigd was voor die van mijnheer Bakst (1). Alleen 
buitenlandse journalisten kunnen zich laten misleiden en de fout maken mijn werk, moedwillig of niet, te 
laten afstammen van dat van Bakst. Dit onbegrip is alom verbreid bij de oningewijde en slecht 
geïnformeerde mensen; ik heb het altijd bestreden, want ondanks alle bewondering die ik voor Bakst 
had, heb ik steeds geweigerd te werken naar zijn voorbeelden. Ik weet te goed hoe dat gaat in zo'n 
geval. Als het kostuum succes heeft, krijgt de tekenaar de eer het te hebben ontworpen, en als het dat 
niet heeft, pretendeert hij te zijn gehinderd door de interpretatie van de couturier. Ik heb dit 
misverstand wat betreft zijn interesse in mijn werk willen vermijden, ervan overtuigd dat het iets heel 
anders is dan het maken van een aquarel, waar men trucjes mag toepassen bij de proporties en de 
houdingen, en waar men een passende uitdrukking kan geven of een droomjurk kan maken, 
bijvoorbeeld voor een vrouw met uitgesproken vormen die vaak onverenigbaar zijn met het karakter dat 
zij zich wil geven. 

Ik heb meer dan eens een klant teleurgesteld, die bij mij kwam met een bij Bakst zeer duur betaalde 
aquarel, omdat ik weigerde de bedoelingen van een ander te interpreteren. Men hield deze houding voor 
jalouzie van mijn kant. Dat was het helemaal niet. Ik heb daarentegen nooit zonder voorbehoud alle 
ideeën van Bakst geaccepteerd, die heel vaak zijn toevlucht zocht bij buitensporigheid en overdrijving 
om een stijl te vinden. Er was weinig uit zijn theaterontwerpen te halen. Zij waren meestal te overdadig 
om een couturier te inspireren die werkt in de alledaagse realiteit en als hij al invloed op mij heeft 
gehad, dan kan dat niet meer zijn dan een zeer ver afgeleide. Overigens heb ik, in het algemeen 
gesproken, de overtuiging dat ik weinig ben beïnvloed door uitingen van kunstenaars uit mijn tijd. De 
overheersende tendens van het kubisme, die gedurende dertig jaar bestaan heeft als een verpletterend 
dictatoriaal keizerrijk, stond me niet toe de principes daarvan toe te passen op mijn terrein.  

1) Leon Bakst was een Russische schilder die jarenlang kostuums en decors ontwierp voor de Russische 
balletten, die in die jaren in Parijs optraden 
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Mijn feesten - Duizend en twee nachten  

Men werd ontvangen als in een theater door een stelletje oude heren in rok, controleurs waarmee niet 
te spotten viel, die de bezoekers nauwkeurig naplozen. 'Pardon, Mijnheer, U bent in rok. Het is een 
gekostumeerd feest, U kunt niet ontvangen worden.' 'Maar, Mijnheer, mijn rok is bedekt door een 
authentieke chinese mantel.' 'Mijnheer, wij zijn niet in China, wij zijn in Perzië en uw kostuum past niet 
in dat kader. Ik kan U dus niet binnenlaten voordat U van kostuum gewisseld bent.' 'Op dit uur, dat is 
onmogelijk.' 'Pardon, Mijnheer als U naar de eerste verdieping wilt gaan, dan kunnen wij aan de hand 
van authentieke documenten een Perzisch kostuum improviseren waarmee u eer zult inleggen en dat de 
eenheid van het feest niet zal ontsieren.' (Ik kende de slordigheid van enkele van mijn vaste bezoekers 
en had in het geval voorzien).  

Enkelen weigerden zich naar mijn smaak te verkleden en trokken zich terug en anderen, verstandiger, 
accepteerden het kostuum dat ik hen voorstelde. De aldus verzamelde genodigden passeerden in kleine 
groepjes een tweede salon, waar een halfnaakte neger, gedrapeerd in Boukharazijde, gewapend met 
een fakkel en een Yatagan, hen naar mij toe leidde. Zij passeerden een met zand bedekte binnenplaats 
waar, onder een groot blauw en gouden scherm, fonteinen spoten in porceleinen bekkens. Men had het 
voor de zonnige patio van een of ander paleis van Aladin kunnen houden. Door het scherm viel een 
veelkleurig licht. Enige treden hoger bevond men zich voor een immense gouden kooi met gedraaid 
ijzeren tralies, waarbinnen ik mijn favoriete (Madame Poiret) omringd door haar hofdames, die echt 
Perzische liederen zongen, opgesloten had. Spiegels, sorbets, aquaria, vogeltjes, strikken en veren 
zorgden voor de verstrooiing van de haremkoningin en haar hofdames. Men liep vervolgens door in een 
salon waar een waterstraal tevoorschijn scheen te komen uit een tapijt en die werd opgevangen in een 
lichtgevend kristallen bekken.  

 

  

In het volgende vertrek, dat men betrad door twee grote deuren, was een verhoging gemaakt van 
veelkleurige, gladde en geborduurde kussens waarop de grote treurspel-speler van Max zat. Hij was 
gekleed in een gandoura (tuniek) van zwarte zijde en droeg talloze, rond zijn hals gewikkelde, 
parelsnoeren. Men heeft mij verteld dat een van zijn Amerikaanse vriendinnen hem die avond haar 
juwelen had toevertrouwd (er was voor drie miljoen aanwezig). Hij vertelde verhalen uit 'Duizend en 
één nacht', met een vinger in de lucht geheven zoals bij de gewijde houding van de oosterse vertellers, 
en kijkgrage mannen en vrouwen hadden zich in een cirkel om hem heen geschaard.  
Als men zich niet ophield in deze doorgang, ging men door naar de tuin, die donker en mysterieus was. 
Tapijten bedekten de tegels van het bordes en het zand van de paden, zodat elk geluid werd gesmoord 
en er een grote stilte heerste. De wandelaars, onder de indruk, spraken met gedempte stem, als in een 
moskee. Midden tussen de bloemperken stond een witte kornalijnen vaas, die in het programma 
aangekondigd was. De lichten, rondom in het gebladerte verborgen, verlichtten hem op een vreemde 
manier. 

Er ontsnapte een dunne waterstraal uit, die leek op die op Perzische prenten. Rose ibissen wandelden 
rond om hun rol te spelen in deze frisheid en het effect van de verlichting. Sommige bomen waren 
bedekt met donkerblauwe vruchten, andere droegen bessen van violet licht. Apen, papegaaien en 
levende parkieten verlevendigden het groen, dat toegang tot een diep park leek te geven. Men trof mij 
achteraan. Ik leek op de een of andere zwart gemaakte sultan met een witte baard, met een ivoren 
zweep. Om mij heen, op de treden van mijn troon, kwamen alle omvangrijke en wulpse concubines te 
voorschijn in afwachting van, en vrezend voor mijn woede. Daar werden de genodigden in kleine 
groepjes heen geleid om hun opwachting bij mij te maken volgens de islamitische traditie. Toen mijn 
driehonderd gasten bij elkaar waren, stond ik op en gevolgd door al mijn vrouwen richtte ik mijn 
schreden naar de kooi van mijn favoriete, die ik vrijliet. Als een vogel ontsnapte zij en ik joeg achter 
haar aan, terwijl ik met mijn nutteloze zweep knalde. Ze verdween in de menigte. Wisten wij op die 
avond al dat wij het drama van ons leven aan het repeteren waren?  
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De buffetten gingen open en de voorstellingen begonnen. Verborgen orkesten lieten zich discreet horen, 
alsof zij de kalme pracht van deze bedwelmende nacht eerbiedigden. Het deed me plezier de gehele 
nacht de gevoelens van mijn gasten te bespelen als een het klavier van een piano.  
Twee van mijn vrienden kwamen steeds mijn instructies vragen en ik gaf hun het teken voor de 
attracties, waarvoor de belangstelling steeds toenam. Er was in een hoek een kraam van de 
waarzegster, die diamanten in haar tanden had en van de pensverkoper, waarvoor de schilder Luc-
Albert Moreau afschuwelijk en bloederig de honneurs waarnam. Er was een pottenbakker, die vaasjes 
draaide, met zijn verstijfde maar kundige vingers. En plotseling stuitte men op een handelaar in 
zijdeaapjes, bedekt met dieren die op zijn schouders en hoofd klommen, guitige gezichten trekkend en 
scherpe kreten uitstotend. 

En daar is de schemerige bar, waar alleen de dranken waren verlicht. Welke alchimist had deze 
klaterende zinsbegoocheling van dit onrustbarende laboratorium voorbereid?  
Honderd karaffen met lange hals, honderd waterkannen van kristal die allemaal dranken bevatten 
waarvan het kleurengamma reikte van violette anisettes en granaatbitters met pepermunt tot 
smaragdgroen en gouden citronella, afgewisseld met melkkleurige advocaat en grenadines met 
karmozijnrode zuurtjes. Er waren ook cocos- en amandelmelk, chartreuse, gin, vermouth, kirsch en 
drankjes van sinaasappels en pruimen. Alle schilders onder mijn gasten speelden als met een palet, met 
al die zuivere tonen, die zij naar wens mengden in hun tranparante flutes (fluit-glazen).  
Men vervaardigde ook mysterieuze en niet-onschuldige dranken die een lust voor het oog waren en een 
verrassing voor de smaak. 

 

 

  

  

 

Vervolgens, danste Régina Badet op een grasveld waarbij het gazon niet werd geraakt door haar 
passen, zo licht en onstoffelijk was zij. De aanblik van de van de toeschouwers, zittend of uitgestrekt op 
de kussens en de tapijten, was bijna even mooi als het dansschouwspel. Het was een verwarde 
opeenhoping van zijde, juwelen en veren, die glinsterden als een kerkraam in het maanlicht.  
Men zag Trouhanowa nog eens dansen, die gulle en eigenzinnige hoeri. Vervolgens de allerliefste en 
genotzuchtige Zambelli, vluchtend voor de gloed van een levendig en hartstochtelijk gebaar. Later kon 
men bundels takken zien waarvan vanaf de grond vlammen en vonken zonder geluid opstegen tot de 
punten van de hekken en ontloken als bloemen van glas. Vervolgens bekroonde een waterval van vuur 
het paleis en plotseling trilde de atmosfeer van een snerpend geluid. Van het terras barstte over de tuin 
een regen van vuur los die op de treden van het bordes viel. Men vreesde voor brand van de tapijten. 
Nu eens zilver, dan weer goud, electrificeerde dit prikkelende onweer de menigte en terwijl het doofde 
waren er plotseling lichtgevende insecten, opgehangen in de takken of zwevend in de lucht. De apen en 
parkieten, in hun slaap gestoord, lieten verschrikte kreten horen. In de vroege ochtend werden ze 
geheel van streek aangetroffen, rukkend aan de kettingen die ze in de takken hielden. Enkele vlogen 
weg, andere vluchtten met grote sprongen naar de Champs-Elysées, over de daken van de buren.  

Terwijl twintig negers en twintig negerinnen myrre en essences van parfums brandend hielden, waarvan 
de blauwe rook de atmosfeer welriekend maakte, lieten, verstopt in een bosje, een fluit en een cither 
zich horen en begoochelden de zinnen. De hindoestaanse koks bereidden hors'd oeuvres en hun eigen 
culinaire specialiteiten, gebruikmakend van de producten, het fruit en de foefjes van hun streek. 's 
Morgen kon men de schilder Fauconnet in zijn witte kleed, waarin hij leek op een koorddanser of op een 
professionele jongleur, de menigte zien vermaken en verbazen met een sinaasappel die hij, gelijk een 
fakir, liet verdwijnen en weer tevoorschijn komen. 
Het publiek bestond uit kunstenaars en uitgezochte amateurs die zich verenigd hadden om met hun 
aanwezigheid het belang van deze grootse viering te vergroten. De meest gefortuneerden onder hen, 
zoals prinses Murat en Mevrouw Boni de Castellane, hebben vaak herhaald dat zij nooit meer in hun 
leven zoiets opwindende hebben gezien, als de schouwspelen die deze wonderbaarlijke nacht vulden.  
Natuurlijk, zijn er mensen te vinden die beweren dat ik deze feesten gaf om publiciteitsredenen, maar ik 
wil deze insinuatie, die slechts uit een dwaasheid kon voortkomen, van de baan vegen.  
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Bijlage II: Interview Hushidar Mortezaie , Salam Worldwide, 10 juni 2003 

“ Hushidar “Hushi” Mortezaie is a young Iranian-American fashion designer based in New 

York. His designs are very much inspired by his eclectic background: He displays the 

adroit skills and sensibilities of the most established haute-couture designers of Europe, 

where he spent some time after leaving Iran at the age of three. His conquering spirit, 

passion and optimism are no doubt the product of his upbringing in sunny California. The 

eastern motifs in his designs reflect his deep-rooted love in his native culture of Iran, 

where he makes annual trips to get inspired by the most diverse sources, be it a slogan 

on a billboard or the colorful folkloric costumes of Iranian provinces. Hushi’s self-

described goal is to represent the image of a strong, powerful Iranian woman, unlike the 

image of the oppressed or repressed Iranian women portrayed in the mainstream 

Western media. Not surprisingly, Hushi has been inspired by the great and powerful 

women in his life, starting with his mom, who, despite all odds, encouraged him to 

pursue his dreams. Hushi studied fine arts at U.C. Berkeley before moving to New York to 

start his career. With no funds, connections, or resources other than his own amazing 

creativity and perseverance, and the kindred spirit he found in partner Michael Sears, 

Hushi’s products have caught the attention of the movie industry and media as well. His 

designs were personally handpicked by Brad Pitt’s stylist for the star to wear them in the 

movie Fight Club. Hushi’s fashions have been featured in W magazine, Women’s Wear 

Daily, and iranian.com, to name a few publications. The following is an interview 

conducted by Salam Worldwide with Hushi on June 10, 2003: 

Question: How did you become interested in fashion? 

Answer: When I was a kid, I was always interested in art and fashion and I was always 

drawing. Also, my family would always play these “Rang-o-Rang” music videos from the 

70s with [Iranian pop singers] Googoosh and Haydeh, and I was so inspired by them. I 

thought Googoosh was the most amazing woman in the world and her fashion in the 70s 

and 60s was just unbelievable. It had class and grace, and it combined the East and the 

West in a very new way. I really appreciated the images of strong Iranian women around 

me.  

Q: How did you break into the New York fashion world. 

A: I became a buyer for Patricia Field, who is a costume designer for the HBO series Sex 

and the City. That allowed me to travel the world and I learned more than I could ever 

have at any fashion school. I started making clothes, which I sold to her. But I eventually 
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decided I wanted to do this for myself and so I opened a store in the East Village with 

Michael Sears.  

Q: How did your style shape itself and evolve? 

A: In the beginning, the esthetic of my store was more the “crazy fashion” indigenous to 

the East Village New York scene. I went through different phases, from pop art to trashy 

rock’n’roll to urban break-dancing inspired designs. Then, as I grew older, and I felt more 

acutely the separation from my family, who had all stayed back on the West Coast, I 

became more and more interested in searching for my Iranian roots. My first trip to Iran 

[in 2000] was a big turning point in my life. I was absolutely amazed and inspired. I 

found it to be nothing like people said it was. I didn’t find it to be suppressive. I found it 

to be really artistic, I found the youth of Iran particularly amazing. People are loving to 

each other. When someone falls in the street, they gather around you and help you out. 

In New York, they would just walk over you. I felt connected to the country, almost in a 

holy or magical way. I decided to express my feeling through fashion. I started to do 

prints that were a reaction to the stereotypes of “terrorists” or “oppressed women” which 

is how Iranians have been portrayed in the media since the Hostage Crisis. That’s never 

been the view I have of Iranian women, as submissive or weak. In fact, I was constantly 

inspired by their strength and endurance in the face of the most brutal repression, and 

that’s what I tried to convey in my designs. 

Q: Do you mix fashion with politics? 

A: No, I never tried to be political. My designs and ideas come from a more innocent 

place. It’s what I have observed in Iran, the things that they have to live with every day, 

and that forms the source of my inspiration.  

Q: Then why the use of bits and scraps of the Iranian reformist newspapers that have 

been banned in Iran as parts of your outfits? Or the use of the hejab? 

A: Because I wanted to take the very Islamic imagery that has been used to stifle the 

women’s freedoms and use it as a defense mechanism, give it a new punk identity. That 

which has been used to silence them can now be used as a way for them to express 

themselves. As for the newspapers, I never used those newspapers consciously as a 

political expression. To me it was more of an exercise in pop art. I didn’t even realize 

that’s how people may perceive it until some of my Iranian friends pointed it out to me. 

Q: A few years ago, Karl Lagerfeld used verses from the Koran in his fashion collection 

and got a lot of heat for it. Would you ever consider doing something like that and why? 
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A: No, I would never do anything like that because that has nothing to do with fashion. 

In Iran, there are many different religious groups and there’s many different classes of 

people: Christian, Jewish, all kinds of people who are Iranian and we should all come 

together and support each other because we all came from Iran and that’s the most 

important thing.  

Q: What do you think of the established Iranian designers, like Bijan? 

A: Bijan, I don’t really know what his story is right now. That kind of fashion is not really 

my thing. I ‘m more into couture and fashion as art, the type of things that you would 

see at a Paris haute couture show. I do remember many years ago hearing something 

about how you couldn’t go into Bijan’s store unless you offered proof that your bank 

account was above a certain level. I don’t know if that was just a rumor or if it was true 

but that kind of thing certainly doesn’t appeal to me. Other things that bother me is that 

he never uses his own culture, which I think is a duty on the part of every Iranian to 

portray our culture positively especially in this country, with those labels put on us. I 

remember an old ad of Bijan that showed a woman in a chador and it was very pretty, 

but the caption was very offensive to me. And the next picture, it was the picture of the 

same woman, wearing a baseball cap and Western clothes, and that was supposed to 

represent freedom. To people of the older generation, like my grandmother, these things 

are sacred to them. You shouldn’t disrespect them.  

Q: As a designer, what are your goals? What is your idea of success? 

A: To live easier, because it is very hard to be an artist and make ends meet. A lot of 

times, I just do stuff for the sake of art, and not for profit. I don’t do a lot of sales 

because I don’t have backing or anything. I would say another goal would be to help my 

family. More importantly, my goal is to be able to show the beauty of Iranian culture. “ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1
 Interview Hushidar Mortezaie, Salam Worldwide, 10 juni 2003, 

http://www.salamworldwide.com/fashion10th.html  



 1 

Afbeeldingen bij de tekst 
 
 

 
 
Afbeelding 1 

Lady Mary Wortley Montagu in Turkse klederdracht 
Jean-Baptiste van Mour, 
olie op canvas,1717,  privécollectie 
A.,  Boppe, Les orientalistes. Les paintres du bosphore aux XVIIIième siècle, 1989, Paris, 
p32 
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Afbeelding 2 

Lady Mary Wortley Montagu in Turks kostuum 
Charles Jervas, olie op doek, 1716,  
National Gallery of Ireland,  
http://www.nationalgallery.ie   
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Afbeelding 3 

Morning Amusement 
Angelica Kauffman 
Olie op canvas, 1773  
Privé collectie 
http://hal.ucr.edu/~cathy/dress/turk.html  
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Afbeelding 4 

Portret van een jonge dame in Turks kostuum , Mary Gunning, Gravin van Coventry  
Jean-Etienne Liotard 
Pastel op perkament, 1753-54 
Genève, Zwitserland, Museum van Kunst en Geschiedenis  
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Afbeelding 5 

Lezende jonge dame in Turks kostuum 
Jean- Etienne Liotard 
Olie op doek 
Uffizi museum,Florence 
http://www.polomuseale.firenze.it/uffizi/  
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Portret Elizabeth Gunning, hertogin van Hamilton en Argyll 
Francis Cotes 
Pastel, 1751 
National Portret Gallery, Londen 
http://www.npg.org.uk  
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Cape mantel met Indische print, 1790-1795, Frankrijk 
Kyoto Kostuum Instituut 
http://www.kci.or.jp/  
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Engels masker waaier uit de 18de eeuw 
Fan Museum, London 
http://www.fan-museum.org/  
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Familieportret Van Lennep. George Van Lennep was opperkoopman van de Hollandse 
Factorij in Smyrna. Familieleden in Turkse klederdracht 
Antoine de Favray, 
olie op doek, 1769-1775,  
Rijksmuseum Leiden, Nederland 
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Mutrubes uit de Perzische qajar-dynastie in een Europees geïnspireerde klederdracht.  
Foto: http://www.persianpaintings.com  
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Vrouw uit de qajarperiode in Europees geinspireerde klederdracht, 1880-1900 
Foto: veiling op ebay.com, 2007 
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Afbeelding 12 

Perzische mutrube, Qajar dynastie, 19de eeuw 
http://www.persianpaintings.com 
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Christian Lacroix 
Herfst 2001, couture 
Foto:  Shoot Digital voor Style.com 
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Scène uit 1002de Nacht, feest van Paul Poiret, 24 juni 1911 
Foto : Kyoto Mode Instituut 
 

        
 

Afbeelding 15  

Een ontwerp voor de"1002de Nacht" van Paul Poiret, circa 1911. Dit ensemble met 
tulband bestaat uit verschillende laagjes en is gedecoreerd met zilver lamé, gouddraad 
en parels. 
The Costume Institute, The Metropolitan Museum of Art, 1983 
Foto: Metmuseum.org 
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Afbeelding 16 

Tekening van een dame met tulband  
Pochoir : Les choses de Paul Poiret vues par Georges Lepape  
George Lepape voor Paul Poiret, Parijs, Maquet, 1911 
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Dame met tulband 
Foto geveild op Ebay.com, 2006 
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Parijse modellen in creaties van Paul Poiret 
Foto: Henri Le Manuel voor L’Illustration, 9 juli 1910 
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Avondjas La Perse, 1911 
Ontworpen door Paul Poiret, stofontwerp door Raoul Dufy 
Foto :  PIASA , Parijs 
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Afbeelding 20 

Tulband voor Dénise Poiret , ontworpen door Paul Poiret voor de 1002de Nacht, 1911 
Foto : PIASA Paris 
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Paul Poiret’s  "harembroek voor  een race, Auteuil, circa1912 
Foto : http://www.fashionsoftheages.com 
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Afbeelding 22 

Overjas Paul Poiret, 1912 
Uzbeekse jas in locale snit in Indisch textiel 
Foto: Manchester City Galleries Collection 
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Orientaalse strompelrok 
Tekening: Georges Barbier,  
Foto: Gazette du Bon Ton, 14 februari 1913, pl.12 
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Afbeelding 24 

Leon Bakst, Kostuumontwerp Bacchant, 1910-1911 
Foto: artnet.com 
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Leon Bakst, Kostuumontwerp Cleopatra voor Ida Rubinstein, 1909 
Foto: artnet.com 
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Paul Poiret,  Mandarin jas, 1923 
Foto: Kyoto Costume Institute 
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Paul Poiret, Avondcape,1925 
Textielontwerp door  Raoul Dufy 
Foto : Kyoto Costume Institute 
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Madeleine Vionnet, Avondjurk, 1927 
Zwarte zijde met gouddraad borduursel  
Egyptische geometrische motieven 
Foto: Kyoto Costume Institute 
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Jeanne Lanvin 
jas van zijdebrokaat met oriëntaalse invloeden, 1915 
Foto: vintagegriffin.com 
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Jeanne Lanvin 
jas van zijdebrokaat met oriëntaalse invloeden, 1915 ( detail ) 
Foto: vintagegriffin.com 
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Chinese reclameposter Grande, Price, & Co ,1934 
http://depts.washington.edu  
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Christian Dior, herfst 2004, Couture 
Herinterpretatie van de qipao 
Foto : Marcio Madeira 
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Yves St-Laurent, herfst 2004, prêt à porter 
Herinterpretatie van de qipao 
Foto : Marcio Madeira voor Style.com 
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Afbeelding 34 

Ling Long, deel 066, 1934, p 740 
Tekst: “New autumn fashion: The autumn winds have risen. Short sleeves are already 
out of fashion. Now the new style is the popular long sleeves and long skirt. As for 
material, you can still use patterned cotton. This style is both graceful and nice looking.” 
http://www.columbia.edu/cu/lweb/digital/collections/linglong  
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Westerse actrices en modetrends in Ling Long, het blad voor de moderne Chinese vrouw 
Ling Long, deel 082, 1933, p 67 
http://www.columbia.edu/cu/lweb/digital/collections/linglong  
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Vivienne Tam, herfst 2007 
Foto: Marcio Madeira voor Style.com 
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Buikdanseres op de Chicago Columbia Expo, 1893 
Foto: http://columbus.gl.iit.edu/  
 



 29

 
Afbeelding 38 

Arabische buikdanseres eind 19de eeuw 
Fotoveiling op Ebay.com, 2007 
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Onbekend Europees model in een westerse interpretatie van oosterse buikdanseres 
begin 20ste eeuw 
Foto: Summertownsun Publishing Digital Collection 
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Afbeelding 40 

Amina Rachid, Iraakse buikdanseres, 1940 
Foto: Arab Image Foundation 
 

 
 

Afbeelding 41 

Westerse interpretatie van buikdanskostuum, jaren ’50  
Fotoveiling op Ebay.com, 2006 
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Afbeelding 42  

Libanese buikdansers, Tripoli 1950-1960 
Foto: Arab Image Foundation 
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Fadi Nahla, Evening Couture, 2006 
Avondjurk geïnspireerd op de Westerse versie van het buikdanskostuum 
Foto : Haute Couture, vol.10, Dubai, 2006 p 102 
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Afbeelding 44  

Jean Paul Gaultier,  lente 2006 Cuture Collectie 
Foto : Marcio Madeira voor Style.com 
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Qajar vrouw in huiskleding, circa 1900 
Fotoveiling op Ebay.com, 2006 
 

 



 33

 
Afbeelding 46 

Renée Ghazaleh en Malvina Kaldani in Franse schooluniform 
Aleppo,1934  
Foto : anoniem, Arab Image Foundation  
http://www.fai.org.lb/  
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Asma Khoury Jabbur 
Syrie 1930,  
Foto: Jibrail Jaubbur, Arab Image Foundation 
http://www.fai.org.lb/  
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Afbeelding 48 

Aida Krikorian, 
Jerzalem, Palestina, 1945,  
Foto: J. Krikorian, Arab Image Foundation 
http://www.fai.org.lb/  
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Hamida Kassir en dochter Radije  
Aleppo, circa 1945-1950 
Foto : familie Bochi ( privé collectie ) 
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Afbeelding 50 
Libanese meisjes met westerse kapsels en kledij 
1962-1965 
Arab Image Foundation 
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Syrische meisjes in Westerse kledij in Damascus,  
April 2006 
Foto : Tom Fong op flickr.com 
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Afbeelding 52 

Moslimmeisjes in Damascus, november 2005 
Foto: Marlowski op flickr.com 
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Hushidar Mortezaie  
“We love Iran” 
Foto : Hushidar Myspace http://www.myspace.com/hushi    
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Afbeelding 54 

Hushidar Mortezaie 
“We love Iran” 
Foto: http://www.bodazey.com  
 

 
Afbeelding 55 

Hushidar Mortezaie, lentecollectie 2003 
De Qajarprinsessen als inspiratiebron 
Foto : Hushidar Myspace http://www.myspace.com/hushi     
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Afbeelding 56 

Teheran Urban street fashion 
Foto essay Hushidar Mortezaie, 2005 
Foto: http://www.iranian.com  
 

 
Afbeelding 57 

Christian Dior 
Herfst 2001, Couture 
Foto: Vincent Lappaltient voor Style.com  
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Afbeelding 58 

Christian Lacroix   
Herfst 2005, Couture 
Foto : Olivier Claisse voor style.com  
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Architecturale decoraties in Jemen, 
Foto: MARECHAUX, M., P., Impressions of Yemen, New York, Flammarion,1998, p 105 
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Afbeelding 60 

Voorbeelden van de hedendaagse moslima-mode voor jonge vrouwen.  
Foto: http://artizara.com  
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Tarina Tarantino Collectie Lente-Zomer 2007  
Pink Head collectie geinsipireerd op Hello Kitty 
Foto : tarinatarantina.com 
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Afbeelding 62 

Sailor Moon 
Manga-Anime personage 
Foto : sailormoon.com 
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Afbeelding 63 

Japanse kawaii outfit 
Foto: Kjeld Duits, japanesestreets.com 
 

 
Afbeelding 64 

Kawaiistijl met punkinvloeden, Japan 2004 
Foto: Cherry Vega op flickr.com 
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Afbeelding 65 

Kawaii accessoires, november 2005 
Foto: Ajpscs op flickr.com 

 
Afbeelding 66 

kawaii meisjes in Japan, november 2005 
Foto: Ajpscs op flickr.com 
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Afbeelding 67 

Invloed shoujo manga en anime, april 2006 
Foto: beatdrifter op flickr.com 
 

 
Afbeelding 68 

kawaii lolitas, 11 maart 2007 
Foto: glowingstar op flikcr.com 
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Afbeelding 69 

Gothic Lolita, geïnspireerd op de Victoriaanse kledingstijl en Visual Kei, december 2006 
Foto: higeki op flickr.com 
 

 
Afbeelding 70 

Cosplay Harajuku meisje, oktober 2006 
Foto: j photo op flickr.com 
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Afbeelding 71  

Gwen Stefani en haar Harajuki meisjes 
Foto: images.google.com 
 

 
Afbeelding 72 

Elegant Gothic Lolita, Nederland 
Foto: http://www.mfashion.nl.nu  
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