
Ingesnoerd: het korset keert terug

“Het korset zal altijd een sexy accessoire blijven”, aldus Valerie Steele van het Fashion Institute of

Technology
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Fiere houding
De controverse omrent het korset heeft lange tijd geheerst, tot Valerie Steele –

modehistorica, curator en directeur van het museum van het Fashion Institute of

Technology in New York- met de eeuwwisseling een boek schreef over het fenomeen en

veel aannames over (onder andere) de fysieke gevolgen van het dragen ervan, naar het rijk

der fabelen verwees.

Het dragen van een korset is in den beginne, omstreeks de 16  eeuw, een wijze van de

aristocratie geweest om zich te onderscheiden van het ‘gewone’ volk; een Vere,

rechtopstaande houding duidde op een goede afkomst. Pas later werd het insnoeren

nageaapt door de dienstmeisjes en werd het korset zo omstreeks de tweede helft van de

18  eeuw gemeengoed. Zijdelings heeft het korset altijd een Vguur-corrigerende functie

gehad, ontstaan uit een esthetisch argument. Steele: “Vrouwen droegen het korset, omdat

het hen het gevoel gaf aantrekkelijk en correct gekleed te zijn, twee belangrijke indicaties

van status. Ze werden echter bedoeld om het natuurlijke lichaam opnieuw vorm te geven tot

iets wat door vrouwen gezien werd als het meest ideale Vguur -wat betekent: het meest

jeugdige en seksueel wenselijk.”

In de tijd dat Coco Chanel naam maakte als ontwerpster en zij werd geassocieerd met het

‘bevrijden’ van de vrouw uit het korset, was er ook een maatschappelijke verschuiving

gaande, waarbij het opkomende feminisme en een nieuw esthetisch bewustzijn een rol

gingen spelen. Het was een kwestie van goede timing.

Nieuwe silhouetten
Het korset nam een iets andere vorm aan want baleinen en Vguur-corrigerende

componenten werden nog steeds veelvuldig verwerkt in ondergoed. Zeker tot halverwege

de jaren 60 bestond het vrouwelijke silhouet -met dank aan de in 1947 door Christian Dior

gedicteerde ‘New Look’- uit smalle tailles en pronte boezems. Er was een tweede

‘bevrijdende’ golf voor nodig -de seksuele revolutie- om opnieuw een kentering te laten

plaatsvinden en de vrouwen ‘korsetloos’ door het leven te laten gaan. Het ‘vrijheid, blijheid’

en ‘lang leve het natuurlijke’- principe uit de hippietijd heeft het vrouwenlichaam maar

tijdelijk van corrigerend ondergoed ontdaan. Tegenwoordig zoeken vrouwen voor controle

over hun Vguur hun toevlucht in Vtness of spandex.

Machtig mode-item
Volgens Steele zal het korset nooit helemaal uit het modebeeld verdwijnen: “Toen het

korset in de vorm van bovenkleding in de jaren tachtig haar herintrede maakte, werd het een

‘geseksualiseerd’ kledingstuk. Net als stilettohakken, zal het in en uit de mode zijn, maar

altijd een sexy accessoire blijven. En, in zekere zin, biedt het feit dat het niet langer een

verplicht onderdeel van de garderobe is, meer mogelijkheden voor een lange levensduur.”

Koning van het korset
In Nederland is Dennis Diem de onbetwiste koning van het korset. Zijn eerste wens was om

beeldhouwer te worden en eigenlijk is het maken van korsetten daar een afgeleide van: het

geeft je de mogelijkheid om het menselijk lichaam een andere vorm te geven. De hofkledij

van de Franse 18  eeuwse vorstin Marie-Antoinette (ook wel het boegbeeld van het korset

in de modegeschiedenis) was zijn favoriete studie-onderwerp. Diem zegt over zijn signatuur

dan ook iets vergelijkbaars als Valerie Steele eerder zei over het korset: ”De houding van

een vrouw verandert zodra de taille wordt aangeregen.” Om dezelfde reden zijn schoenen

met hoge hakken van fundamenteel belang in zijn werk. “Schoenen met een hoge hak

hebben het vermogen het aura van een vrouw direct te veranderen”, aldus de ontwerper.

Tegenhanger
Omdat mode altijd tegenhangers kent moest er als antwoord op losse, soepelvallende

genderneutrale kleding in de herfst-winter ‘16 collecties, iets komen wat daar het complete

tegengestelde aan is. Welkom terug het korset! Ingesnoerde tailles zagen we in de

collecties van Balmain, Ellery, Loewe, Louis Vuitton, Marc Jacobs, Victoria Beckham, Fendi

en Prada. Het korset heeft nu echter meer de functie van een riem om verschillende lagen

bij elkaar te houden dan om een smalle taille te veinzen. Prada en Ellery veterden ze losjes.

Kim Ellery, ontwerpster van het gelijknamige label legt uit aan de Britse Marie-Claire: “Het

begon met korsetten, die ik ontrafeld heb en gedeconstrueerd, waardoor de schoonheid van

het oorspronkelijke vakmanschap behouden blijft maar de moderne gebruiker

gemakkelijker laten ademen.”

Coco Chanel bevrijdde ons min of meer uit het keurslijf van het korset,
Madonna (of was het toch Jean-Paul Gaultier?) hielp de vrouw weer aan
een ingesnoerde taille en pronte buste. Echter ditmaal uit eigen beweging.
Hoe je het ook wendt of keert, het korset is nooit écht uit het modebeeld
verdwenen.

e

e

1/7

Het dragen van een korset is in den beginne, omstreeks de 16e eeuw, een wijze van de aristocratie geweest om zich te onderscheiden van

het ‘gewone’ volk – eerder werk van Dennis Diem, de collectie ‘Scythian’ ©Dennis Diem.

2/7

Valerie Steele, directeur en curator van het FIT in New York en schrijfster van het boek ‘The Corset: A Cultural History’: “Het korset zal altijd

een sexy accessoire blijven”. Dennis Diem MBFWA juli 2016 © Team Peter Stigter.
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De hofkledij van de Franse 18e eeuwse vorstin Marie-Antoinette (ook wel het boegbeeld van het korset in de modegeschiedenis) was Dennis

Diem’s favoriete studie-onderwerp © Wiki Commons.
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4/7 Ingesnoerde tailles zagen we onder andere terug in de collectie van Balmain ©Balmain.

5/7 © Balmain.

6/7 Prada had een katoenen korset in de collectie ©Polyvore.

7/7 ‘Prada en Ellery veterden ze losjes’. Detail van Ellery ©Moda Operandi.
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