
De post-zomercolumn: De relatie economie-fashion? 

Al langere tijd speelde door mijn hoofd het idee om een column te schrijven over kleding en de 
relatie tot economie. De zomervakantie bood mij een mooie gelegenheid om dit te doen. De 
zomerperiode werkt daarnaast ook inspirerend want in de zomer weken is mij iets opgevallen. De 
kledingstijl in de zomervakantie is totaal verschillend dan de stijl gedurende de rest van het jaar.  
 
Ik merk dit ook bij mezelf. De drang om zakelijk gekleed te gaan is minder pregnant aanwezig. Dit is 
overigens ook mijn collega’s opgevallen, want ik heb tal van opmerkingen over mijn kledingkeuze 
naar mijn hoofd geslingerd gekregen. Een paar opmerkingen wil ik u zeker niet onthouden, zoals de 
keer dat ik in een spijkerbroek op het werk verscheen: “heh… ben je op kruistocht vandaag” als 
verwijzing naar het boek ‘Kruistocht in spijkerbroek’ van Thea Beckman. Of die keer dat ’s ochtends 
de keuze was gevallen op een felle blauwe broek met daaronder witte sneakers: “moet je vanmiddag 
niet naar de tennisbaan?” Kortom, mijn iets wat afwijkende kledingstijl in de zomer valt op. Maar 
gelukkig ben ik niet de enige die last heeft van de zomerkriebels. Zo blijkt de spijkerbroek in het 
gangbeeld geen afwijkend kledingstuk te zijn en ook is de das plotsklaps bij collega’s verdwenen. De 
vraag is natuurlijk waarom wij in de zomermaanden ineens anders gekleed gaan? Welke oorzaken 
liggen hieraan ten grondslag? Is het de afwezigheid van een afdelingshoofd of directeur in de zomer, 
het feit dat de Kamer en de minister met reces zijn of ligt er toch iets anders achter?  
 
Al door filosoferend kwam ik op de vraag of er wellicht een relatie bestaat tussen economie en 
kledingkeuze. Tegenwoordig prevaleert het economische belang boven alle andere belangen in het 
Haagse discours. Dus wie weet is de invloed van de economie ook terug te zien in de kledingstijl.  
 
En zowaar, het schijnt dat het vertrouwen in de economie is te voorspellen door de kleding van 
vrouw te bestuderen. Deze voorspellende gave houdt met name verband met de lengte van de jurk. 
Het klinkt wellicht wat ongeloofwaardig, maar dit is toch echt geen grap. De econoom George Taylor 
introduceerde in 1926 de zogenoemde ‘hemline index’, een theorie die stelt dat, samen met 
stijgende aandelenkoersen, de zoom van jurk bij de vrouw omhoog kruipt.  
 
Taylor is niet de enige die onderzoek heeft gedaan naar de invloed van de mode op de economie. 
Ook professor Gaus heeft de relatie tussen modekleuren en golfbewegingen in de economie 
onderzocht. Het schijnt dat zodra het economisch minder voor de wind gaat, dit terug te zien is in de 
kledingkeuze van de vrouw. De vrouwelijke vormen zullen namelijk extra benadrukt worden, onder 
andere door: hogere splitten, lagere decolletés en veel nadruk op een slanke taille. Tevens blijkt dat 
de verkoop van lippenstift in tijden van crisis toeneemt. In de VS hebben ze hier een heuse index 
voor ontwikkeld, te weten: Leading Lipstick Indicator. Als laatst blijkt uit onderzoek ook dat het 
schoeisel van de vrouw de stand van de economie verraadt, en dan met name de hoogte van de hak. 
Op het moment dat de economische groei in een land toeneemt wordt de hoogte van de hak lager.  
 
De verklaring voor dit fenomeen ligt volgens Hendriette Prast (De Nederlandse Bank) in het feit dat 
vrouwen vaak financieel afhankelijk zijn van de man, en daarom meer hun best moeten doen als het 
economisch tegenzit. Ik kan me voorstellen dat een geëmancipeerde vrouw het niet eens is met deze 
verklaring, maar ter verdediging van mijzelf: ik heb het niet verzonnen en de bewijslast wordt nog 
groter want in een periode waarin het economisch voor de wind gaat kunnen vrouwen zich meer 
onafhankelijk opstellen en hoeven ze geen onthullende kleding te dragen. 
 
Het mag duidelijk zijn dat kleding niet alleen iets is waarover smaken kunnen verschillen, maar het 
geeft ook een beeld weer van de economisch situatie in een land. Onlangs gaf het CPB aan dat de 
economie in Nederland het komende jaar verder zal toenemen. Ik ben ook erg benieuwd of dit terug 
te zien is in het kledingbeeld op straat en op het werk. 
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