‘An active, strong woman.’ Zo luidde de opdracht van Miuccia
Prada aan de kunstenaars die de statementprints maakten voor
haar veelbesproken voorjaarscollectie. En die paar woorden zijn
misschien wel de grootste trend van dit voorjaar. Er lijkt namelijk
een nieuwe vrouw door te breken als rolmodel. Deze vrouw is onafhankelijk, cool en mooi, en vooral krachtig. De reports van de
s/s 14-shows repten unaniem over één ding: woman empowerment.
Rick Owens was the talk of the town met zijn show vol echte vrouwen die allemaal woest keken en heftige dansen uitvoerden in
mini-jurken die op geen enkele manier poogden hun stevige lijven
te verdoezelen. Bij Prada en Céline ging het er een stuk eleganter aan toe, maar ook daar was er een klinkende boodschap aan
vrouwen: laat jezelf zien! Céline was verrassend onminimalistisch, met lange tanktops met kloeke zwart-witprints, kleurrijke
wijde rokken en een hartstochtelijke flair. Net zo extravert was de
show van Prada, waar felgekleurd bont met vrouwengezichten de
opvallende boventoon voerden, samen met de beha: als top of als
print op jurken en jassen.
Nu staat Miuccia Prada om twee dingen bekend:
om haar vrouwelijke stijl en om haar zeldzame vermogen om culturele veranderingen te voorzien. Het
eerste kwam onder andere terug in de cleavage en in
de ladylike handtas. Haar visionaire kracht deed zich
vooral gelden na de show, toen ze zei: ‘I want to inspire women to struggle.’ Phoebe Philo van Céline zei
iets soortgelijks over haar show, die vooral ging over
‘power to women’. Als twee van de meest invloedrijke
namen in de modewereld – en de grootste rebels with
a cause – zo’n krachtig statement maken, dan is er iets
aan de hand. Dan is het tijdperk van de sterke vrouw
aangebroken.

Op de catwalk zagen we wild dansende modellen en de
nieuwste fashiontrend is comfortabele kleding die tóch
uitgesproken vrouwelijk is. We kunnen er niet omheen:
de nieuwe vrouw is FABULOUS én FEARLESS.
— tekst maartje laterveer
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Philophiles

delman, creative director van Colette in Parijs. ‘Vorige zomer bijvoorbeeld had ze die furry sandalen, die ik erg mooi vond. Ik hou
van de terugkeer naar plat, die we ook dit seizoen weer zien en die
volgens mij een belangrijke rol speelt in het nieuwe feminisme.’ De
liefde voor Philo’s sterke, minimalistische ontwerpen komt niet alleen voort uit het feit dat ze een instant bewijs vormen van coolness
en ultiem modernisme. Het gaat ook om Philo zelf. ‘Phoebe is precies de vrouw om wie het nu gaat,’ zegt Caroline Krouwels, head
of creative bij de Bijenkorf en Philo-fan van het eerste uur. ‘Ze is
beeldschoon, ze is succesvol, maar ze is ook moeder, en ze wil niet
honderd uur per week werken. Ze weet wie ze is, en ze ontwerpt de
kleren die daarbij passen, die bij haar leven passen.’ Of, zoals Vogue
schreef: ‘It’s the work of a woman working for women.’

Comfort chic

Wie zijn deze vrouwen dan? ‘Vrouwen die zelfverzekerd zijn en
dit ook duidelijk laten zien,’ zegt Debby de Jonge Urbach, eigenaar van Azzurro Due in Amsterdam. ‘De
vrouw van nu draagt waar ze zichzelf mooi en comfortabel in voelt. Ze is de sterke persoonlijkheid die
Phoebe Philo een aantal jaren geleden al voor ogen
had.’ Philo zelf verwoordde het zo toen The New York
Times haar vroeg naar de Philophiles: ‘Ze zijn allemaal
verschillend, maar ze hebben een ding gemeen: een
waardering voor kleren die iets nieuws uitstralen, en
tegelijkertijd zo goed zijn gemaakt dat ze veel langer
meegaan dan fast-trend fashion.’ Met andere woorden:
de Céline-vrouw is niet op zoek naar trends om zich
een bepaalde coolness te aan te meten.
		 Ze ís wel cool, ultracool zelfs, juist omdat ze die
onafhankelijkheid uitstraalt. Ze wil geen ‘hippe’ kleren, ze wil kleren die passen bij haar en het drukke,
multitaskende leven dat ze leidt. Net als de Stella
McCartney-vrouw, van dat andere label dat groot
is geworden met ‘echte’ kleren voor ‘echte’ vrouwen.
‘Het gaat erom hoe het eruitziet op een echte vrouw,’
is McCartneys motto, en daarmee verwoordt ze in zekere zin het
succes van haar en Philo, maar ook van Prada. Hoe verschillend
hun ontwerpen ook zijn, ze delen een revolutionair kenmerk:
comfort. ‘Comfort is belangrijk,’ zegt Krouwels. ‘Dat vond ik
altijd al. Wat dat betreft ben ik een feministe pur sang, ik wil
niet terug in het keurslijf. Je moet als vrouw kunnen leven zonder
dat je aan je kleren hoeft te trekken en je hoeft af te vragen: zit
het wel goed?’ Nu stonden onafhankelijkheid en comfort misschien lange tijd op gespannen voet met termen als vrouwelijk en
verleidelijk, maar dat tijdperk is voorbij. ‘Er is iets gaande in de
verhouding tussen masculien en feminien,’ meent Krouwels. ‘Het
is niet meer zoals bij Coco Chanel, die het mannelijke jargon
vertaalde op een zachte, prachtige manier. Zij is echt een heldin
geweest. Dat keurslijf, daar heeft zij ons uit bevrijd, en niemand
anders. Zo zullen we het nu niet zien; we leven in een andere
tijd. Wat ik wel zie, is dat we niet in het ultieme mannenpak
gaan lopen om zo onszelf mannelijke kracht toe te eigenen. We
zien veel mooie manneninvloeden, zoals het overhemd – dat

De
heldinnen
zijn niet de
stereotiepe
popjes, maar
sterk en
realistisch
als Carrie
Mathison uit
Homeland

‘Mode is meer dan jurken alleen,’ zei Gabriëlle Chanel. ‘Mode hangt in de lucht, heeft te maken met wat
er gebeurt in de wereld.’ Als Coco gelijk had (en had
ze dat ooit niet?), dan kunnen we ons opmaken voor een nieuw
feminisme. Het hing zogezegd al een tijdje in de lucht. Media
schreven over de revolutie die zich stilzwijgend voltrok op televisie en het witte doek, waar helden zoetjesaan werden vervangen
door heldinnen. Die heldinnen waren niet de stereotiepe popjes,
maar sterk en realistisch, als Carrie Mathison uit Homeland en
Katniss Everdeen uit The Hunger Games. Niet per se mooi ook,
maar rauw en chubby als Hannah Horvath uit Girls, of chagrijnig
als Sarah Lund uit The Killing.
In de mode zagen we een soortgelijke ontwikkeling. Daar begon een paar jaar geleden een cool soort feminisme dat niets van
doen had met rauw en chubby, maar wel met realistische vrouwen
die langzaam maar zeker bezig waren de modewereld te veranderen. Miuccia Prada, Stella McCartney, Rei Kawakubo – allemaal
fashion’s favourites die spelen met het klassieke idee van schoonheid. En Phoebe Philo natuurlijk, die zo’n overtuigde schare fans
heeft dat ze zich Philophiles noemen. ‘Céline is al sinds een paar
seizoenen toonaangevend in deze ontwikkeling,’ zegt Sarah An-
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blijft een ideaal kledingstuk. Maar we hebben het ons definitief
toegeëigend, en nu is het elegant en zacht. Dat zijn de termen
van dit voorjaar, naast de rok – in alle lengtes – en kleren die een
nonchalante elegantie hebben. We gaan ons op een vrouwelijke
manier heel krachtig kleden.’

Millennial women

Vrouwelijk en krachtig. Het zijn de sleutelwoorden van Prada’s
collectie. Ze komen tot uiting in de vrouwengezichten op de jassen en jurken, gemaakt van de kunstwerken die de kunstenaars
maakten van ‘an active, strong woman.’ Miuccia had er niet eens
bij gezegd dat het portretten moesten zijn, en toch schilderden
ze allemaal – vier mannen en twee vrouwen – alleen gezichten.
Geen zandloperlichamen, geen borsten, geen billen. Desalniettemin zijn de afbeeldingen ultravrouwelijk, evenals de jurken en
jassen die ze sieren. ‘Ik was gefixeerd door het idee
van vrouwen,’ zei Miuccia backstage, ‘en hoe noodzakelijk het is dat ze sterke, zichtbare vechters worden.
Ik wilde kleren maken die zo stoer zijn dat mensen
je niet alleen zien, maar ook naar je luisteren.’ Haar
woorden zouden zo in de krant kunnen, in een van
de vele manifesten die de laatste tijd weer opduiken
over de verhouding tussen mannen en vrouwen. Die
discussie wordt al minstens een eeuw gevoerd, daar is
niets nieuws aan. Wel nieuw is de nuance die het discours is binnengeslopen: het gaat niet meer om Dolle
Mina’s die korsetten verbranden en tuinbroeken dragen, maar om vrouwen die de mannelijke waarden
in onze maatschappij langzaamaan vervangen door
vrouwelijke waarden als empathie, kwetsbaarheid,
zachtheid. The Huffington Post heeft het over millennial women, die in groten getale de arbeidsmarkt
veroveren, maar daarbij niet de offers willen maken
die de arbeidsmarkt van ze vraagt. Deze vrouwen
hebben de ambitie om de top te bereiken, maar willen ook kinderen krijgen en de tijd om deze groot te
brengen. Ze willen niet óf het een, óf het ander, en ze willen ook
niet meer dat de feministische discussie zich beperkt tot ruzie
tussen moeders die tachtig uur per week werken en moeders wier
leven zich voornamelijk in de speeltuin afspeelt. Deze millennial
women zijn ook, wegens demografische ontwikkelingen, in een
groeiende meerderheid en in staat de economie – en dus de politiek – revolutionair te veranderen. Economen voorspelden het
eind vorige eeuw al: de 21ste eeuw wordt de eeuw van de vrouw.
En, voorspelt Miuccia Prada, van de behatop.

ning gaat. Vrouwen kunnen een enorme toegevoegde waarde hebben op topposities, naast mannen. Daarin kunnen we onszelf nog
wel versterken, juist zonder onze vrouwelijkheid te verliezen. Daar
kunnen vorm en houding bij helpen.’
En dan komen we weer uit bij Phoebe Philo. ‘Haar kleding is
bij uitstek geschikt voor die nieuwe vrouw,’ vindt Krouwels. ‘Het
heeft niet een stereotiepe sexyness, geen uitgesproken klassieke
vrouwelijke vorm.’ Dat is een belangrijk detail van het nieuwe
feminisme. Zoals vrouwelijke waarden steeds meer gewaardeerd
worden als waardevol en krachtig, zo wordt het schoonheidsideaal steeds minder vanuit mannelijk opzicht benaderd. ‘De
vrouw die een steeds belangrijkere rol in onze samenleving gaat
spelen, is een vrouw die geen body-conscious kleding wil dragen
om haar vrouwelijkheid te benadrukken,’ signaleert De Jonge
Urbach in haar winkel. ‘Dit zijn de vrouwen die Céline als geen
ander weten te waarderen.’ Niet dat Philo geen vrouwelijke stijl
heeft, integendeel, haar kleren zijn bijzonder vrouwelijk. Maar op een andere manier dan we gewend
zijn. ‘Phoebe gebruikt andere verhoudingen, kijkt
op een andere manier naar vorm,’ zegt Krouwels.
‘Ze heeft niet per se het silhouet met de taille. Ze
legt een vierkant boven een cirkel, of ze maakt een
driehoek. En tegelijkertijd, door haar geniale materiaalkeuze, past het rond dat vrouwenlichaam en is
het van een absolute luxe en elegantie. Ze heeft een
nieuwe vormentaal ontdekt voor de vrouw. Wat dat
betreft vind ik haar handschrift te vergelijken met
het momentum van Chanel.’

Miuccia
Prada:
‘Ik wil
kleren maken
die zo stoer
zijn dat
mensen je niet
alleen zien, Vrouw met lef
maar ook Voor komend voorjaar is dat handschrift dus verrassend extravert. De boodschap is loud and clear, en de
naar je
verklaring waarom bijvoorbeeld Stella McCartneys
collectie voor dit seizoen iets minder enluisteren’ ingetogen
thousiast werd ontvangen. ‘Célines laatste show

Team Peter Stigter

Niet per se een taille
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‘Die behatop is een statement,’ zegt Krouwels, ‘Zoals Miuccia
met de hele collectie een politiek statement heeft willen maken.
Ik begrijp haar motivatie wel, zeker als je kijkt naar de Italiaanse
machocultuur waar zij vandaan komt. Ik vind ook dat de vrouw
moet opstaan en op een elegante manier meer kracht kan tonen.
Minder behaagziek, minder kwetsbaar als het om haar verschij-

geeft een nieuwe en gedurfde richting aan die absoluut belangrijk is,’ zegt De Jonge Urbach. ‘De gewaagde combinaties van prints en kleuren in prachtige materialen benadrukken
de vrouw met lef en een eigentijdse stijl.’
Niet alleen bij Céline. ‘Kijk ook naar de cropped tops van
Alexander Wang,’ zegt Sarah Andelman van Colette, ‘Anthony
Vaccarello met zijn sexy jurken, en natuurlijk Givenchy met de
sterke bloemenprints. Van Valentino tot Christopher Kane zien
we een sterke vrouwelijkheid, zij het allemaal anders. Uiteindelijk
gaat het om een vrouw die het allemaal niet uitmaakt. Een vrouw
die gelooft in zichzelf.’
Die vrouw hoeft zich niet te verhullen achter sober minimalisme. Hulde de woman of substance zich afgelopen seizoen nog in
moody kleuren en aaibare materialen, dit voorjaar lijken alle understatements opzijgeschoven door een ongebreideld optimisme
en lef. Dat is misschien wel wat ze nog het meest is, die nieuwe
vrouw. Fabulous én fearless. Ze heeft er alle reden toe. Haar tijd is
gekomen. En het is zoals Phoebe Philo zei na de show: ‘The right
time to move on.’ —
vogue nederland — 223

