Denham: model Grade, 495 euro

Zwaar mishandelde jeans zijn razend
populair. Hoe komen de gaten in de
spijkerbroek tot stand? Zijn ze
handgemaakt? Is het Italiaanse gat beter
dan het Chinese?
Drie jeans onder de loep: prijzig,
betaalbaar en goedkoop.
tekst Margreet Vermeulen fotografie Arjan Benning

20

.

›
Volkskrant magazine 4 09 2010 21

.

De Arc Loose Tapered van G-Star: oud maken kostte acht uur.

De regels van het gaten maken

G-Star: Arc Loose Tapered (Rugby Destroyed), 169,90 euro

De fabrieken hebben afdelingen waar
tien tot dertig mensen niets anders doen
dan de hele dag jeans toetakelen

Grote gaten zijn uit. Kleine zijn in. Dat zegt

nog het monopolie op jeans met gaten.

denimexpert Marcelo Maquieira Piriz. De

‘Want Italiaanse mannen zijn toch een

Zuid-Amerikaan doet de inkoop voor mo-

beetje macho en dat is de gatentrend na-

dewinkel Ennu in Amsterdam. De overdo-

tuurlijk ook. De eigenaar van de jeans laat

sis aan gaten – met broeken als gatenka-

de buitenwereld op die manier weten dat

zen – is volgens hem voorbij.

hij niet bang is dat hij ook een rauw kantje

‘Gelukkig maar, want een goed gat is altijd

heeft.’

subtiel: niet te groot en niet te wijd. Je

Toen Dolce & Gabbana (D&G) in 2004

moet het gat zien als een ornament. Dus

David Beckham in een kapotte jeans de

als je eerst de gaten ziet en dan pas de

catwalk op stuurde, bereikte de gaten-

man, doe je iets verkeerd. En je wilt niet

trend ook de rest van de wereld. ‘De pers

het bleke vel van de eigenaar door de ga-

was er kapot van. Je kunt zeggen dat D&G

ten heen zien schemeren, toch?’

het gat gedemocratiseerd heeft.’

Tot zover regel 1 van het gatenmaken.

De gatentrend waait volgens Maquieira

Regel 2: Een smaakvol gat zit niet pal

Piriz vanzelf weer over. ‘Op een bepaald

naast het kruis. ‘Er zijn grenzen.’

moment heeft de consument genoeg van

Regel 3: Het gat moet perfect blijven. ‘Als

gaten. Dan stopt de productie. Tot de

het met elke wasbeurt verder scheurt,

nieuwe generaties het gat herontdekken.

wordt het gauw shabby.’

Mode is een cyclus. Alles komt altijd

In de jaren tachtig hadden de Italianen

terug.’

De Grade van Denham: tachtig uur werk om ’m te verouderen.

WE: Star Boyfriend Denim, 59,95 euro

Met medewerking van Lisa Koetsenruijter
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Star Boyfriend Denim van WE: gaten en slijtage kostten twee uur.

Volkskrant magazine 4 09 2010 23

.

