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Aandacht voor de mouw
Herfst-winter 2016 is nu al hét seizoen van de mouw
29 nov 2016 / Karine Bloem
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Onlangs was trend forecaster Li Edelkoort in Nederland om haar
trendvoorspellingen voor zomer 2018 te presenteren en één van haar
opvallende uitspraken was: “Doe iets met de mouw.” Niet geheel
ontoevallig zien we nu al dat veel ontwerpers extra aandacht besteden aan
de mouw.
Edelkoort benoemde de mouw als dé oplossing voor vrouwen die wellicht vinden dat ze
geen mouwloze kledingstukken meer aan kunnen. Een variatie aan mouwen is dan een
welkome afwisseling en de soort mouw kan veel doen voor een kledingstuk en het silhouet.
Eigenlijk is herfst-winter 2016 al hét seizoen van de ‘statement mouw’. Van nonchalante
oversized mouw tot de elegante trompetmouw.
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XXL-mouw bij Hood by Air ©Vogue.

Herkomst
De herkomst van de mouw is niet precies vast te stellen. Naar het schijnt zijn mouwen
terug te vinden in de 3e eeuw voor Christus bij onder andere de Egyptenaren en de
Chinezen. Omdat de Grieken en Romeinen hun kleding van rechte lappen stof drapeerden
en vast speldden ontstond er een wijde mouwvorm die ook werd gebruikt om spullen in te
vervoeren bij gebrek aan zakken. Aan het begin van de Renaissance (16e eeuw) was er veel
aandacht voor de vorm van de mouw, welke vooral poffend en volumineus was. Inmiddels
kennen we een reeks aan verschillende mouwen, waarvan de rechte mouw verreweg het
meeste voorkomt.

2/9 Bij DKNY kozen ze ook voor een extra lange mouw. Handschoenen zijn overbodig. De look wordt gedragen door Maartje Verhoef ©DKNY
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Epauletten meets duwelen kapmouwen bij Prada, gedragen door het Nederlandse model Roos Abels ©Models.com.
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Even uit de mouw schudden
Het woord ‘mouw’ speelt zelfs een interessante rol in de Nederlandse taal in de vorm van
populaire uitdrukkingen: ‘de aap komt uit de mouw’, ‘ergens een mouw aan passen’ of
‘iemand iets op de mouw spelden’. Dan de mouw anno 2016. Wat hebben de ontwerpers
allemaal uit hun spreekwoordelijke mouw geschud? Nina Ricci, Isabel Marant, Céline,
Joseph, Marc Jacobs, DKNY, Vêtements, Sacai, hadden een voorliefde voor de XXL- mouw,
en daarmee bedoelen we de ‘extra extra lange mouw’. Bij sommigen slepen ze net niet over
de grond (Hood by Air, Fenty X PUMA), maar bij de meesten maken ze vooral handschoenen
overbodig. Daarmee is het feest voor de mouwenliefhebber nog niet klaar. In de categorie
‘charmante mouw’ zagen we zowel epauletten meets duwelen kapmouwen,
kimonomouwen, als gesmockte pofmouwen bij Prada. Een sportieve ballonmouw dook op
bij Gucci en zijn elegante tegenhanger vonden we bij Marni. Fragiele, transparante mouwen
werden gespot bij JW Anderson, en de kokette pofmouw gaf acte de présence bij Dolce &
Gabbana.

4/9

Gucci’s collectie was onder meer geïnspireerd op de Renaissance, maar de ballonmouw kreeg een sportief tintje ©Gucci.
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De collectie van Marni bevatte kimonomouwen, raglanmouwen en de elegante versie van de ballonmouw ©Marni.

Extreem
Uiteraard zijn er altijd modehuizen die iets verrassends ‘achter de mouw’ hebben. Zo gaf
Hedi Slimane in zijn laatste collectie voor Saint Laurent Paris een nieuwe interpretatie aan
de pofmouw uit de jaren 80 door deze extreem uit te vergroten. Ontwerper Jacquemus is al
dol op volumes dus voorzag hij de trompetmouw van extra omvang. Glenn Martens, de
creatief directeur van Y/Project en toch wel een van de modebeloftes van 2016 te noemen,
vond dat de bisschopsmouw wel wat versiering kon gebruiken en reeg er linten doorheen.
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Jacquemus herfst/wintercollectie 2016.
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Een lofzang voor Jacquemus’ trompetmouw ©Jacquemus.
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Veelbesproken ontwerper Glenn Martens voorzag de bisschopsmouw van linten ©Y/Project.

Mouwen met lef
Onze Nederlandse designers hadden tijdens de afgelopen editie wisselend aandacht voor
de mouw. Tony Cohen had een vooruitziende blik en waagde zich als één van de weinigen
aan een langere mouw voor zijn lente-zomer 2017 collectie, maar toonde tevens een
tegenhanger in de vorm van een kimono-mouw. Juliette Heijnen voorzag de mannen met
haar creaties onder andere van een driekwart-mouw. De meeste mouwen met lef kwamen
vooral voor bij de Lichting-kandidaten, en met name bij winnaars Danial Aitouganov en
Marlou Breuls die de mouw tot een kunstwerk hadden verheven.
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De kunstige mouw van Lichting-winnaar Danial Aitouganov.
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