
Blue Monday #1: waarom Nederland de grootste speler op de
Europese denimmarkt is

Nederlanders dragen de meeste jeans per hoofd van de bevolking

27 feb 2017 / Karine Bloem
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De denim-industrie is binnen de mode eigenlijk een beetje op zichzelf staand. Want los van

bepaalde wassingen, de Kt, lengtes, stiksels en afwerkingen is een spijkerbroek aan de

basis hetzelfde gebleven. Het is een stoer, veelzijdig en praktisch kledingstuk wat sinds zijn

ontstaan in 1873 inmiddels gemeengoed in onze kledingkasten is geworden. Vanuit het

materiaal zijn er nog andere kledingstukken bij gekomen zoals bijvoorbeeld de

spijkerblouse of een jack en bouwen de merken er middels hun branding er een complete

lifestyle omheen, terwijl het voornamelijk gaat om de jeans. De broek is de basis.

Jeans zit in ons bloed
Wat is nu toch de aantrekkingskracht van Nederland, en met name Amsterdam, voor de

denimmerken en denimliefhebbers? Adriano Goldschmied, een van de oprichters van Diesel

die ook wel de Godfather of Denim wordt genoemd, beschreef het ooit treffend in een

interview met het NRC: “Nederlanders hebben jeans in hun bloed. Nederlanders houden van

mode, maar zijn geen fashion victims. Denim past bij hun mentaliteit. Ik denk dat het ook

helpt dat er geen echte high-fashionindustrie is. Daardoor is er ruimte voor iets anders.” Het

viel Jason Denham eveneens op welke rol denim in het leven van de Nederlander speelde

toen hij bijna twintig jaar geleden naar Amsterdam verhuisde: “De Nederlandse consument

heeft jeans als ontbijt, lunch en avondeten; ze zijn vaak echte connaisseurs – ze snappen

het!”, antwoordde de Brit ons eerder eens op de vraag wat Nederlandse denimmerken

onderscheidend en succesvol maakt. “Nederlandse merken kijken goed naar de markt en

de eigen markt is goed opgevoed.”

denhamthejeanmaker Volgen

13 OKTOBER 2016

403 vind-ik-leuks 1 opmerking
Jeanmaking starts at the drawing table.. check out our latest short film at
denhamthejeanmaker.com. Link in bio. #thetruthisinthedetails #denham
#jasondenham #denhamfilm #jeanmaker Instagram

denhamthejeanmaker Volgen

12 OKTOBER 2016

854 vind-ik-leuks 4 reacties
Six hundred and ninety one stitches per scissor - "the truth is in the details " nice
pic by @hansjellema ✂ "  #denham #denhamthejeanmaker
#sixhundredandninetyonestitchesperscissor #jasondenham
#thetruthisinthedetails Instagram

Voortrekkersrol
Volgens Alex Jaspers, Global Sales Director van Scotch & Soda, verantwoordelijk voor de

strategie van de denimcollectie ‘Amsterdams Blauw’, denimliefhebber en tevens jurylid bij

de derde editie van de Global Denim Awards, kent Nederland binnen de denimindustrie een

voortrekkersrol omdat we lef tonen: “Het is toch die handelsgeest waarmee we willen

zeggen: ‘We gaan het opnieuw uitvinden, opnieuw ontdekken, mensen bij elkaar brengen,

iets nieuws brengen, risico durven nemen.’ Dat is voor mij heel erg wat Nederlands denim

is. Het houdt niet op bij ‘dit is een mooie broek of een mooi jasje’. We experimenteren

ermee en dat is iets waar veel mills (weverijen, red.) en ontwerpers heel erg door getriggerd

worden. Juist omdat we iets proberen anders te doen, tegendraads zijn.”

scotch_official Gecontroleerd Volgen

22 AUGUSTUS 2016

1,681 vind-ik-leuks 7 reacties
Our obsession with indigo detail continues...#FromAmsterdam #FromEverywhere
#AmsterdamsBlauw Instagram

Groot in verkoop, niet in productie
Tenue de Nîmes is een grote en bekende denimretailer in Amsterdam waardoor eigenaren

Menno van Meurs en Rene Strolenberg een duidelijke kijk hebben op de denimindustrie en

haar ontwikkelingen. Strolenberg: “Op het gebied van productie is Nederland eigenlijk niets,

want we produceren hier geen denim. Maar de industrie is hier an sich groot omdat

bedrijven zoals Tommy HilKger, Calvin Klein, Levi’s, noem maar op, hier gevestigd zijn.

Nederlanders dragen én kopen de meeste jeans per hoofd van de bevolking, wat het niet de

meest modische, maar wel een hele interessante markt in aantallen maakt.” Zou er een

moment komen dat we in Nederland denim gaan produceren? “De wil en de passie zijn er

wel, maar de Europese wetgeving wat betreft de werkomstandigheden maakt het vrijwel

onmogelijk om hier een massaproduct te produceren”, beantwoordt Strolenberg de vraag.

Dat we in Nederland waarschijnlijk nooit en masse denim zullen produceren, dat moge

duidelijk zijn, maar er zijn wel andere mogelijkheden zoals de gecustomizede jeans van

Mick Keus, het maatwerk van Koen Tossijn of de denim capsule collectie ‘The Uncut’ van

NHTK. Die worden vanuit ateliers in Amsterdam geproduceerd. Er zijn dus nog kansen voor

exclusieve ontwerpen en gelimiteerde oplagen. 

nobodyhastoknowdesign
NOBODY HAS TO KNOW Volgen

21 SEPTEMBER 2016

22 vind-ik-leuks 1 opmerking
22/09/16 launch @nhtkstudio and you are invited. Link in bio # #private #label
#amsterdam #nhtkstudio #care #dontcare Instagram

Praktisch
Echter zullen deze kleine merken alleen een speciKek onderdeel van de markt bedienen,

gezien de calvinistische inborst van de Nederlander. De spijkerbroek is voor ons immers

een praktisch kledingstuk. Is dat dan de reden waarom wij in Europa de meeste

spijkerbroeken dragen? Jaspers: “Nederlanders willen comfortabele spullen. De

Nederlander kleedt zich ingetogen, niet te schreeuwerig en een spijkerbroek is natuurlijk

altijd goed. Het leuke van denim is dat het nooit ‘in’ of ‘uit’ de mode is. Denim is tijdloos.”

tenuedenimes
Tenue de Nimes Haarlemmerstraat Volgen

20 OKTOBER 2016

201 vind-ik-leuks 9 reacties
Rene is ready for you at our Haarlemmerstraat store! Drop by for some $  and
☕  #tenuedenimes #denim #vintagelevis #libertinelibertine #sweater #hoodie
#black #blue #menswear #mensfashion #converse #renestrolenberg Instagram

Nederland versus Japan
Volgens een infographic van Fashionunited waarin de belangrijkste cijfers betreffende de

denimindustrie zijn verwerkt, zitten Japan en Korea ons qua groei op de hielen. Vooral in

Japan gaan ze prat op de ‘selvedge’ denims die daar ook worden geproduceerd. Strolenberg

legt uit: “Nederland doet op het gebied van denim niet onder voor Japan, het is alleen

anders. Bij ons is het echt een industrie, een massa-industrie. De Japanse markt is

authentiek, ze beschouwen jeans als een ambachtelijk product. Voor de doorgewinterde

denimliefhebbers is Japan het summum voor het maken van denim.”

Jason Denham bezoekt Japan al zo’n twintig jaar met enige regelmaat: “Japanners zijn van

nature obsessief, ze bestuderen alles tot in den treure. Ze maken jeans van vijfhonderd

euro, maar je snapt ook meteen waarom ze zo duur zijn. Als je ziet hoeveel tijd en werk in

het materiaal en het design wordt gestoken...”

Jaspers: “Nederland houdt het perfecte midden tussen de waardering voor ambacht en

vernieuwing. Japan is langzaam en goed in het maken van mooie selvedge, heel

traditioneel met prachtige doeken. Dat zit in hun cultuur, en ik vind dat persoonlijk

waanzinnig mooi. Wij houden ook van dat soort slow wear. We adopteren dat heel graag.

Veel van onze Nederlandse merken gebruiken dat als basis. Maar daarbij wonen we in

Nederland en niet in Japan dus mag het allemaal wat praktischer. Het moet sneller kunnen

veranderen en toegankelijker zijn voor een grote doelgroep. Als klein land tussen het grote

Duitsland en de UK -weliswaar maar op veertig minuten vliegen en toch een totaal andere

mode- moeten we lexibeler zijn. Ik denk dat Nederlanders met de waardering van het

ambacht en de kennis van wat er in Europa gebeurt, hele mooie vernieuwende denim

kunnen maken.”

denimdaysfestival Volgen

2 OKTOBER 2016

215 vind-ik-leuks 3 reacties
Yeah that's right ✖ ✖ ✖ marks the spot for the place to be on the 26 of
October! For all denim dudes and dudettes out there go check out the Global
Denim Awards in Amsterdam. Visit their website for all contestants and
participating mills. Wiehoo we cannot wait. @globaldenimawards #denimshow
#competition #amsterdam #denimdudes #denimdudettes Instagram

Vraag en aanbod
De conclusie is dat Nederland wel vaart op de combinatie vraag en aanbod. Omdat we

zoveel en vaak spijkerbroeken dragen, heeft de vraag zelf het aanbod gecreëerd en blijft er

met een initiatief zoals de Jean School -de voorlopig enige opleiding ter wereld die

studenten klaarstoomt tot denimontwerper of denimproducent- nieuwe aanwas komen.

Zowel Strolenberg, Jaspers en Denham zijn het erover eens dat House of Denim met de

Jean School en de daaraan verbonden initiatieven zoals de Denim Days, Kingpins en de

Global Denim Awards de lokale denimindustrie een enorme boost heeft gegeven.

Denim van Nederlandse bodem
In 1989 richtte Jos van Tilburg het Nederlandse denimmerk G-Star op. Nu, 27 jaar later,

draait het bedrijf een omzet van rond de 800 miljoen op jaarbasis (cijfers uit 2015) en heeft

het de derde plaats in de ranglijst van grootste denim-merken ter wereld bereikt na Levi’s

(nummer 1) en Diesel (nummer 2). Ook heeft het merk een belangrijk boegbeeld aan zich

weten te koppelen; de vruchtbare samenwerking met Pharrell Williams voor de ‘Raw for the

Oceans’-collectie resulteerde erin dat Williams mede-eigenaar van het bedrijf werd. Maar

Nederland kent meer denimmerken van eigen bodem: Denham; gekenmerkt door het

welbekende schaar-logo, opgericht door de Brit Jason Denham geldt toch als een

‘Nederlands’ merk want in Amsterdam ontstaan en gevestigd. Denham heeft al vijf winkels

in de hoofdstad waarvan onlangs een lagshipstore aan de Hobbemastraat, schuin

tegenover een winkel van G-Star. ‘Amsterdams Blauw’ -de naam zegt het al- is de

denimcollectie van Scotch & Soda, Kings of Indigo -afgekort K.O.I- van Tony Tonnaer is een

merk met duurzame inslag, beïnvloed door de Amerikaanse heritage en Japanse details,

Olaf Hussein startte na bij Tommy HilKger te hebben gewerkt succesvol zijn eigen

denimlabel en showde zelfs al eens op Amsterdam Fashionweek, BDD ofwel Benzak Denim

Developers van oud-AMFI student Lennaert Nijgh is ‘created in Holland, crafted in Japan’en

hij introduceerde de 6- pocket jeans door nog een extra verborgen zak toe te voegen, RU

Denim van de van oorsprong Braziliaanse Ruann da Silva die op zijn 10  naar Nederland

verhuisde en hier zijn denimdroom verwezenlijkte, Atelier Tossijn waar Koen Tossijn

handmatig op maat gemaakte jeans produceert, Tenue de Nîmes; denim retailers Menno

van Meurs en Rene Strolenberg vertaalden hun passie voor denim in een eigen label,

Kyuchi; een duurzaam denimlabel ontstaan uit initiatief van ontwikkelingsorganisatie

Solidaridad, en G-Sus Industries wat begon als denimmerk en gaandeweg iets gevarieerder

werd in het aanbod.

alexjaspers72 Volgen

25 OKTOBER 2016

183 vind-ik-leuks 2 reacties
Great to see so much #denimtalent in #amsterdam tough choices had to be
made #globaldenimawards #judgementday thanks for the supurb company
@denimdudes @kellouhar @artcomesfirst Instagram

Bronnen: Fashionunited, Marketingonline, NRC, Rene Strolenberg van Tenue de Nîmes, Alex

Jaspers van Scotch & Soda, en een eerder artikel van de auteur over de denimindustrie

gepubliceerd in Gentlemen’s WATCH.

Van 17 tot en met 23 april vinden de Amsterdam Denim Days plaats. In de
aanloop hiernaartoe besteedt Fashionweek.nl elke maandag - onder de
noemer Blue Mondays - een artikel over denim. Op deze eerste Blue
Monday: hoe komt het toch dat Nederland zo groot is in denim en
spijkerstof? 

LEES OOK

Voor in de agenda:

Amsterdam Denim

Days

Spijkers & Spijkers

lanceert

spijkerkledinglijn

Spijkers Denim

e

SHARE

GERELATEERDE ARTIKELEN

HOME NIEUWS EVENTS VIDEOS DESIGNERS ABOUT EN

https://www.instagram.com/denhamthejeanmaker/
https://www.instagram.com/denhamthejeanmaker/
https://www.instagram.com/p/BLgO_u0j528/
https://www.instagram.com/p/BLgO_u0j528/
https://www.instagram.com/p/BLgO_u0j528/
https://www.instagram.com/p/BLgO_u0j528/
https://www.instagram.com/explore/tags/thetruthisinthedetails/
https://www.instagram.com/explore/tags/denham/
https://www.instagram.com/explore/tags/jasondenham/
https://www.instagram.com/explore/tags/denhamfilm/
https://www.instagram.com/explore/tags/jeanmaker/
https://www.instagram.com/p/BLgO_u0j528/
https://www.instagram.com/denhamthejeanmaker/
https://www.instagram.com/denhamthejeanmaker/
https://www.instagram.com/p/BLeQWviDLCU/
https://www.instagram.com/p/BLeQWviDLCU/
https://www.instagram.com/p/BLeQWviDLCU/
https://www.instagram.com/p/BLeQWviDLCU/
https://www.instagram.com/hansjellema/
https://www.instagram.com/explore/tags/denham/
https://www.instagram.com/explore/tags/denhamthejeanmaker/
https://www.instagram.com/explore/tags/sixhundredandninetyonestitchesperscissor/
https://www.instagram.com/explore/tags/jasondenham/
https://www.instagram.com/explore/tags/thetruthisinthedetails/
https://www.instagram.com/p/BLeQWviDLCU/
https://www.instagram.com/scotch_official/
https://www.instagram.com/scotch_official/
https://www.instagram.com/p/BJap47AA4x1/
https://www.instagram.com/p/BJap47AA4x1/
https://www.instagram.com/p/BJap47AA4x1/
https://www.instagram.com/p/BJap47AA4x1/
https://www.instagram.com/explore/tags/FromAmsterdam/
https://www.instagram.com/explore/tags/FromEverywhere/
https://www.instagram.com/explore/tags/AmsterdamsBlauw/
https://www.instagram.com/p/BJap47AA4x1/
https://www.instagram.com/nobodyhastoknowdesign/
https://www.instagram.com/nobodyhastoknowdesign/
https://www.instagram.com/explore/locations/428194255/nobody-has-to-know/
https://www.instagram.com/p/BKnH87Cgp0S/
https://www.instagram.com/p/BKnH87Cgp0S/
https://www.instagram.com/p/BKnH87Cgp0S/
https://www.instagram.com/p/BKnH87Cgp0S/
https://www.instagram.com/nhtkstudio/
https://www.instagram.com/explore/tags/private/
https://www.instagram.com/explore/tags/label/
https://www.instagram.com/explore/tags/amsterdam/
https://www.instagram.com/explore/tags/nhtkstudio/
https://www.instagram.com/explore/tags/care/
https://www.instagram.com/explore/tags/dontcare/
https://www.instagram.com/p/BKnH87Cgp0S/
https://www.instagram.com/tenuedenimes/
https://www.instagram.com/tenuedenimes/
https://www.instagram.com/explore/locations/31326302/tenue-de-nimes-haarlemmerstraat/
https://www.instagram.com/p/BLx4vVaAD5l/
https://www.instagram.com/p/BLx4vVaAD5l/
https://www.instagram.com/p/BLx4vVaAD5l/
https://www.instagram.com/p/BLx4vVaAD5l/
https://www.instagram.com/explore/tags/tenuedenimes/
https://www.instagram.com/explore/tags/denim/
https://www.instagram.com/explore/tags/vintagelevis/
https://www.instagram.com/explore/tags/libertinelibertine/
https://www.instagram.com/explore/tags/sweater/
https://www.instagram.com/explore/tags/hoodie/
https://www.instagram.com/explore/tags/black/
https://www.instagram.com/explore/tags/blue/
https://www.instagram.com/explore/tags/menswear/
https://www.instagram.com/explore/tags/mensfashion/
https://www.instagram.com/explore/tags/converse/
https://www.instagram.com/explore/tags/renestrolenberg/
https://www.instagram.com/p/BLx4vVaAD5l/
https://www.instagram.com/denimdaysfestival/
https://www.instagram.com/denimdaysfestival/
https://www.instagram.com/p/BLDzUItj-7t/
https://www.instagram.com/p/BLDzUItj-7t/
https://www.instagram.com/p/BLDzUItj-7t/
https://www.instagram.com/p/BLDzUItj-7t/
https://www.instagram.com/globaldenimawards/
https://www.instagram.com/explore/tags/denimshow/
https://www.instagram.com/explore/tags/competition/
https://www.instagram.com/explore/tags/amsterdam/
https://www.instagram.com/explore/tags/denimdudes/
https://www.instagram.com/explore/tags/denimdudettes/
https://www.instagram.com/p/BLDzUItj-7t/
https://www.instagram.com/alexjaspers72/
https://www.instagram.com/alexjaspers72/
https://www.instagram.com/p/BL_kXkwgqmX/
https://www.instagram.com/p/BL_kXkwgqmX/
https://www.instagram.com/p/BL_kXkwgqmX/
https://www.instagram.com/p/BL_kXkwgqmX/
https://www.instagram.com/explore/tags/denimtalent/
https://www.instagram.com/explore/tags/amsterdam/
https://www.instagram.com/explore/tags/globaldenimawards/
https://www.instagram.com/explore/tags/judgementday/
https://www.instagram.com/denimdudes/
https://www.instagram.com/kellouhar/
https://www.instagram.com/artcomesfirst/
https://www.instagram.com/p/BL_kXkwgqmX/
https://fashionunited.nl/nieuws/business/infographic-serie-de-belangrijkste-modecijfers-over-denim/2016092627192
https://www.g-star.com/en_nl
http://www.levi.com/nl/nl_NL
http://store.diesel.com/nl
https://www.denhamthejeanmaker.com/
https://www.scotch-soda.com/nl/en/home
http://www.kingsofindigo.com/en_NL/home
http://olafhussein.com/
http://www.benzakdenimdevelopers.com/
https://www.rudenim.com/pages/frontpage
http://www.ateliertossijn.com/index.html
http://www.tenuedenimes.com/
http://www.kuyichi.com/
http://www.g-sus.com/
https://fashionweek.nl/artikel/21feb17-voor-de-agenda-amsterdam-denim-days
https://fashionweek.nl/artikel/19dec16-spijkers-spijkers-lanceert-spijkerkledinglijn-spijkers-denim
https://fashionweek.nl/
https://fashionweek.nl/nieuws
https://fashionweek.nl/events
https://fashionweek.nl/videos
https://fashionweek.nl/designers

