
 

Retrokleding 
Ouderwets? Hip juist! 

Zoals ook zangeres Caro Emerald in haar muziek teruggrijpt naar de jaren ’50, zo is op velerlei 

gebied een hang naar het verleden, een retrotrend te bespeuren. 

De laatste jaren zie je dat, ja, door de Retrotrend die is ontstaan, met name ik denk door, ja, series 

als Mad men, de hype rondom Dita Von Teese, films die zich heel veel afspelen in de jaren ’50 de 

laatste tijd. Over het algemeen is de mode veel vrouwelijker geworden waardoor veel meer vrouwen 

op zoek zijn naar dit soort kleding. En heb ik mijn klantenkring dus zien veranderen van een 

nichedoelgroep naar vrouwen die gewoon een jurk willen en hakken willen, ja, en dat zijn er gewoon 

steeds meer geworden. 

Ik ben de winkel al begonnen voordat de hele Retro hype begon, ja, vanwege mijn eigen voorliefde 

voor de mode uit de jaren ’50. En die is ontstaan, nou, toen ik een jaar 14 was, dus dat is al een tijdje 

terug. Dus ik las oude bladen, ik keek graag naar oude films, van Marilyn Monroe, Betty Davis, Jean 

Harlow, en dan pakte ik mijn schetsblok en dan ging ik een beetje zitten natekenen wat ik in die film 

tegenkwam. En ik vond die kleding echt ontzettend mooi, maar het was niet te krijgen. In de jaren 

’80 zag je vooral hele rechte harde stoere mode. En ik wist wel dat dat mijn mode niet zou zijn. Dus 

ik ging naar de rommelmarkt en ik kocht voor, nou, een paar Euro toen nog leuke vintage oude 

jurkjes. Ja, toen maakte ik dan mijn eigen exemplaar. En daar is het begonnen. 

Ik maak geen exacte kopieën van kleding uit de jaren ’50. Ik vind het heel erg leuk om kleding te 

ontwerpen die geïnspireerd is door de jaren ’50. Maar ik ontwerp alle patronen zelf. Ieder model is 

uniek. 

Dat hergebruiken en recyclen grijpt vooral terug op het vernieuwende van de jaren ’60. De jongeren 

werpen in die tijd alle heilige huisjes omver en trekken het gezag in twijfel. Alle oude waarden 

worden overboord gegooid en er is geen vertrouwen meer in de toekomst. 

Ook heerst er een diep wantrouwen in de gevestigde orde als religie, politiek, wetenschap en kunst.


