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Trendreport: degelijk en duurzaam met Utility Wear
Militaire invloeden verzameld in de meest functionele trend van het seizoen
17 mei 2017 / Karine Bloem
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Fashion meets function, zo verwoorden de Engelsen het. Militaire
invloeden in kleding hebben sinds de opkomst ervan in de jaren 40 altijd
een bepaalde associatie met stoer en strijdvaardig, terwijl het gewoon ook
erg praktische kleding is met een tijdloos en duurzaam karakter.
Utility Wear, zoals het in modejargon wordt genoemd, is ten tijde van WOII in GrootBrittannië ontstaan. Er waren weinig middelen om kleding te produceren en dus werd er
gerantsoeneerd. De Britse regering bepaalde dat alle non-militaire kleding eenvoudig en
uniform moest zijn. Zij voorzag de fabrikanten van de grondstoffen waarmee de kleding
volgens strikte regels en zo min mogelijk verspilling werd geproduceerd. De broeken voor
mannen hadden bijvoorbeeld geen omslag. Shirt-, rok- en jurklengtes werden ingekort,
zakken waren klein en kledingstukken hadden niet meer dan drie knopen. De verwachting
was dat er veel bezwaar zou zijn onder het volk omdat men de kleding ook niet mocht
verfraaien, maar het viel mee. De kleding was van goede kwaliteit en de kleuren en stijlen
nog behoorlijk divers. Er werd zelfs een collectie ontworpen door bekende modeontwerpers
welke de goedkeuring van de overheid droeg en in massa werd geproduceerd onder het
CC41 label.

Legerdumps, vintage winkels en vlooienmarkten
Na de oorlog duurde het voor de Britten nog zeker zeven volle jaren voordat het land weer
een beetje opgebouwd was, waardoor de Utility Wear-kleding nog geruime tijd werd
verkocht. Restanten militaire kleding kwam ook in omloop en de twee stijlen bij elkaar
beïnvloeden de mode tot op de dag van vandaag. Dankzij legerdumps, vintage winkels en
vlooienmarkten is het kleding die met regelmaat in de recyclecyclus terecht komt.
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Een item uit de lente/zomercollectie 2017 van Margiela.
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Een creatie met Utility Wear van Stelle McCartney.

Degelijk en androgyn
Kenmerken voor ‘Utility Wear’ zijn stevige, degelijke materialen, een hoeveelheid zichtbare
en onzichtbare zakken en eventuele versieringen in de vorm van patches en emblemen. Het
kleurenpalet bestaat voornamelijk uit zand- en aardetinten, camel, olijfgroen, navy, zwart en
wit, enkel voorzien van een print als het een camouYage-dessin betreft. Silhouetten zijn
androgyn, wat deze trend geschikt maakt voor gender Yuïde ontwerpen. Typische stukken
die onderdeel zijn van een Utility Wear garderobe zijn parka’s, oZciersjassen, trenchcoats,
piloten- en bomberjacks, legerbroeken, jumpsuits, shirts en overhemdjurken met
klepzakken en epauletten. Utility accessoires bevatten vaak veel vakken en ritsen die het
gebruiksgemak om spullen te vervoeren ondersteunen.
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Een close-up van een creatie uit de lente/zomercollectie 2015 van Acne.
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Een creatie uit de lente/zomer-mannencollectie 2017 van Lanvin.
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Een creatie van Kenzo.

Nieuwe uitvoeringen
Dit zomerseizoen en aankomend herfst/winterseizoen zien we zowel in de vrouwen- als
mannencollecties veel Utility Wear in nieuwe uitvoeringen. In de zomer houden we het nog
wat luchtig qua stoffen en kleuren, komende herfst/winter mogen de materialen steviger en
de tinten donkerder. Onze eigen Amsterdam FashionWeek-talenten laten zich ook
regelmatig beïnvloeden door Utility Wear. Met name de mannenkleding van Bound toonde
stoere en degelijke items, MARTAN kwam met een Utility jas en bij Johannes Offerhaus zat
het in de details op een broek.
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De mannenkleding van Bound toonde stoere en degelijke items.
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MARTAN kwam tijdens Mercedes-Benz FashionWeek met een Utility-jas.
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Bij Johannes Offerhaus zat de Utility Wear in de details op een broek.
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