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Onderzoek 150 jaar mode in de Bijenkorf

In het voorjaar van 2019 heb ik in opdracht van Meesteropleiding Coupeur en de Bijenkorf, onderzoek 
gedaan in het Archief van de Bijenkorf, gehuisvest in het Stadsarchief van Amsterdam.

De opdracht was om 150 jaar Bijenkorf in mode te visualiseren, zodat door een verloop van 
silhouetten zichtbaar zou worden welke modes verkrijgbaar waren in de Bijenkorf gedurende 150 jaar. 
Uit het onderzoek blijkt dat de Bijenkorf de internationale mode altijd op de voet heeft gevolgd en
vernieuwingen naar Nederland bracht.

Met het Creative Office hebben we een reeks sterke silhouetten geselecteerd, die in dit document 
toegelicht worden. De silhouetten vormen een spiegel van de Nederlandse cultuur, met aandacht voor 
o.a. sociale veranderingen en technologische vooruitgang.

Naast het archief van de Bijenkorf heb ik de volgende literatuur geraadpleegd:
Leonard de Vries en Ilonka van Amstel, Eene wandeling door den Bijenkorf, 1970 (heruitgave uit 1995)
Ileen Montijn, ‘t Gonst, 125 jaar de Bijenkorf, 1995

Amsterdam 2021, drs. Inge Raadgever



Expo Christian Dior Designer of Dreams, 2019

Toiles: proefuitvoeringen in katoen die dienen om de pasvorm 

te controleren. Keuze alles in wit – silhouetten zie je veranderen.



Oprichter Magazijn de Bijenkorf Simon Philip Goudsmit en zijn vrouw Sara Goudsmit-Keizer, 1889.



De Bijenkorf, Nieuwendijk 130-132, anno 1895.

1870 Simon Philip Goudsmit opent Magazijn de Bijenkorf,
aan de Amsterdamse Nieuwendijk 132, een fourniturenwinkel in garen en 
band, sayet (breiwol) en hetgeen daartoe behoort.

Als Goudsmit in 1889 sterft, neemt neef Arthur Isaac het roer over, onder 
zijn leiding begint de expansie van de winkel.



Modernisering

Nederland verandert snel, moderne 
vanzelfsprekendheden komen tot stand:
de waterleiding en de tram, Nederland bouwt 
bruggen, sluizen en spoorwegen.
De ergste armoede begint te verdwijnen. 
Scholen, gaarkeukens, parken worden gesticht.

Vrouwen verheffen, nog heel beleefd, hun stem 
om gelijke rechten te vragen..

De nieuwe winkel op de drukke, smalle 
Nieuwendijk zal uitgroeien tot Nederlands eerste 
warenhuis met een breed assortiment maar 
stoffen, en daarmee de mode, zijn het 
belangrijkste goed. De opkomst van confectie
heeft een belangrijke rol gespeeld in het succes 
van het warenhuis.. 

De Bijenkorf in de context van de tijd,
tijdgeest 1870.

Op 13 september 1870 werd op Spuistraat 4 een volksgaarkeuken 
geopend.



.

Tijdgeest: de opkomst van confectie mode – de handel in gemaakte kleding.

In de jaren zestig van de 19e eeuw begon de modernisering van de detailhandel 
op gang te komen. Ambacht werd overgenomen door de industrie. 
Fabrieksmatige productie, van serviezen tot meubilair, leidde tot sterke 
prijsdalingen, waardoor deze producten binnen het bereik van een veel groter 
publiek kwamen. De nieuwe magazijnen draaiden hoge omzetten en vroegen 
vaste prijzen bij contante betaling. De grootste verandering vond plaats in het 
kledingbedrijf: de komst van kant-en-klaar gemaakte kleding, confectie.
Wie in 1870 een broek, japon of mantel nodig heeft, laat die maken. Wie te arm 
is (en dat zijn er velen) moet naaien, erven, krijgen of tweedehands kopen.

Dienstbodes en arbeidersvrouwen die tot dusver de afgedragen japonnen van 
welgestelde mevrouwen of ander tweedehandsgoed droegen, krijgen nu 
belangstelling voor stofjes en passementerieën (garneersels) om zelf iets te 
maken. De confectie is in opkomst. Geschat wordt dat het kledingverbruik 
tussen 1870 en 1914 met 50 procent toeneemt. De eerste confectiekleding 
betekende een revolutie in de kledingbranche. Als alternatief voor dure 
maatkostuums, kwam betaalbare kleding in de winkels, in serie gemaakt naar 
standaardmaten. Uit Duitsland komt confectie die zo goedkoop is, dat menig 
kleermaker het hoofd niet boven water houdt.
In de confectie-industrie werd goed in de gaten gehouden wat mode was bij de 
elite, om dat vervolgens te kopiëren en in grote aantallen als nouveauté te 
presenteren. De Bijenkorf liep hierbij dikwijls voorop..

Vanaf 1915 brengt de Bijenkorf kant en klare 

knippatronen. Hiermee reageert de Bijenkorf op de 

steeds populairder wordende zelfmaakmode. In 1924 

heeft de Bijenkorf 30.000 verschillende knippatronen in 

huis voor de najaars- en wintermode.



1894 Eerste confectie in Magazijn de Bijenkorf: verkoop van korsetten, blouses, handschoenen en kousen.
Magazijn De Bijenkorf bezat in 1894 al drie panden op de Nieuwendijk en de zaken gingen zó goed dat in 1914 alle zaken 
in één gebouw werden ondergebracht, op de hoek van de Dam waar het nog altijd staat. Vanaf 1926 breidde de firma 
zich uit naar andere grote steden. De Bijenkorf was het eerste warenhuis in Nederland met een breed assortiment.

De basis van de collectie vormen de modeartikelen: verkoop van 
stoffen en knippatronen en de confectie die op de maat van de 
klant wordt aangepast. Klanten kunnen ook hun zelfgemaakte 
kleding door coupeuses in de winkel laten afpassen. Daarnaast 
zijn er artikelen voor de woninginrichting, speelgoed, 
papierwaren, levensmiddelen en kruidenierswaren te koop. Het 
gebouw was een waar kooppaleis: verleidelijke etalages, een 
portier bij de ingang, parket op de vloer, glazen vitrines, keurige 
toonbanken, het personeel gekleed in zwart. De deftige 
uitstraling was een strategie: niet iedereen was welkom en voor 
de welkome klant moest een bezoek aan de winkel een 
belevenis zijn. De klant is koning, zelfs wanneer een dame alleen 
stoffen kocht, werd er een stoel voor haar gehaald, zodat zij haar 
keuze zittend kon maken. De gekozen stof werd door een 
loopjongen naar de paktafel/kassa gebracht. De verkoopster liep 
de hele winkel door met de klant voor eventuele bijverkoop.

Bijenkorf, Dam 1914 

Symboliek Bijenkorf: werkzaamheid, vlijt, saamhorigheid



1913-1914 1915

Confectie: blouses en korsetten



150 jaar mode in de Bijenkorf

Keuze silhouetten collectie Bijenkorf

1870 - heden



1896-1921



1895 Fin du Siècle 

Silhouet

Lichaam gekorsetteerd, ovale boezem –
weelderige monoboezem, smalle taille,
holle rug, welvende popo (achterste).

Wijd uitstaande schapenboutmouwen.
Zeer modieus zijn de brede puntige revers.

Stoffen: Wol, katoen, laken, tweed, flanel.
Kleuren: Blauw, groen, purper, grijs.
Dessins: Strepen, na 1895 gestileerde 
bloemen.

De japon had lange mouwen, waarvan het bovenste deel sterk 
poffend. De japon had verder een kraag met revers en aan de rok een 
sleepje.



Charles Frederic Worth, Maison Worth.

Mode Bijenkorf in context van de tijd.

1896 Fin du Siècle (ovale boezem)

Het silhouet rond 1896 werd gedicteerd door de mode ontwikkelingen in 

Parijs. In de collecties van Maison Worth (opgericht door couturier Charles 

Frederick Worth in 1858, Worth was de grondlegger van Haute couture) zie 

je een gekorsetteerd silhouet met smalle taille, holle rug en welvende popo

(achterste). Opvallend zijn de enorme pofmouwen, die vanaf de elleboog

tot aan de pols nauw aansluiten (schapenboutmouwen). De rok is enkellang 

en krijgt zijn volume door een geplooide rand stof (ruffles) aan de zoom van 

de onderrok.



1912 Art Nouveau

Elegante tailleur in de S-lijn.

Elegante instapschoenen met strikjes

Silhouet:
Lichaam gekorsetteerd (droit devant korset), hooggesloten blouse, getailleerd 
jasje met kraag en schuin weggesneden slippen, lange rok met overslag.
Shawl van bont. 

Stoffen: voor de japonnen, crêpe, mousseline;
voor rokken vaak wol of katoen.
Kleuren: veel pasteltinten.
Dessins: op effen stoffen garnering van band en 
lint, hier met band een suggestie van manchetten.



Mode Bijenkorf in de context van de tijd.

1912 S-lijn

Onder invloed van de Franse modekoning Paul Poiret, zien we het 
silhouet sterk veranderen in de eerste decennia van de 20ste eeuw. 
Hier een elegante tailleur uit 1912 in de S-lijn: in deze tijd was het 
modieus om in een soort slingerlijn te staan met de buik vooruit.  
Onder het getailleerde jasje met kraag en schuin weggesneden 
slippen, wordt een hooggesloten blouse gedragen. De enkellange rok 
heeft een overslag. Een lange shawl van bont, nonchalant rond de 
hals geslagen en een hoed gegarneerd met wuivende aigrettes, 
maakte dit ensemble compleet.



1920 Oriëntalisme

Silhouet:
Lichaam korsetloos, slank silhouet, gelaagdheid, 
Jabot blouse (ronde geplooide kraag), taille geaccentueerd door brede ceintuur, 
verhoogde taille, nauw aansluitende rok gegarneerd met knoopjes, afgezet met 
bont.

Turban (tulbandkapje)

Voorjaar 1920, tentoonstelling nieuwste modellen dameshoeden en confectie op 
de eerste etage. Ziet onze speciale etalages..

Laag uitgesneden schoentjes met halfhoge hakjes.



Zogenaamde strompelrok van de Franse couturier Paul Poiret.

Mode Bijenkorf in de context van de tijd.

1920 Oriëntalisme (lente, aanloop twenties)

‘Tentoonstelling nieuwste modellen dameshoeden en confectie 
op de eerste etage. Ziet onze speciale etalages,’ stond in het 
voorjaar van 1920 aangekondigd in de advertenties van de 
Bijenkorf. In de speciale etalages zag de klant weelderige, 
exotische silhouetten, gebaseerd op de collecties van 
modekoning Paul Poiret, die op zijn beurt werd geïnspireerd 
door de kostuumontwerpen van het Ballet Russes (ontwerper 
Léon Bakst). We zien een korset loos silhouet met verhoogde 
taille. De jabot blouse heeft een ronde geplooide kraag. De 
gelaagde rok is voetvrij en ziet er comfortabel uit maar let op de 
nauw aansluitende basis: de rok lijkt op de zogenaamde
strompelrok van Paul Poiret, waarin de draagster slechts kleine 
stapjes vooruit kan zetten.



1925 Modernisme, Roaring Twenties, het schort

Knooplaarsje van lakleer met lichtgekleurd bovenstuk.

Silhouet:
Lichaam korsetloos, slank silhouet.
Eenvoudige toiletjes zonder herkenbare voor- of achterkant. Rok tot
onder de knie. Elegant schort met kantwerk afgezet. Het schort rechts 
accentueert de slanke, jeugdige garçon look.

Context: Coco Chanel. Chanel ging ervan uit dat 
kleding de draagster jong moest maken.
Het was chic om er vooral niet rijk uit te zien.
Emancipatie van de vrouw.

Stoffen: kunstzijde, jersey, crêpe, tweed, bont.
Kleuren: Rood, ecru, terra, blauw, groen.
Ook zwart-wit combinaties.
Dessins: Strepen, onregelmatige ruiten,
zigzagmotieven. 



Mode Bijenkorf in de context van de tijd.

1925 Het schort

De Bijenkorf was Nederlands eerste warenhuis met een breed 

assortiment. Het keukenschort is een kledingstuk dat logischerwijze te 

vinden is in een warenhuis. De modellen uit 1925 zijn kenmerkend 

voor de slanke, jeugdige garçonlook van de jaren twintig.

De Franse modeontwerpster Coco Chanel ging ervan uit dat kleding 

de draagster jong moest maken. Het rechte schort accentueert het 

slanke silhouet.



1927 Festive Twenties – Modernisme, Flapper

Combinatie van flapper met cape.

Een flapper, flapper-girl en garçonne was in de jaren 1920 een nieuwe 
generatie zelfbewuste vrouwen die hun haren kort knipten in 
een bobkapsel, naar jazz luisterden en minachtend deden over dat wat 
toentertijd als gangbaar gedrag werd gezien. Flapper-girls droegen 
zware make-up, korte rokken, dronken stevig, rookten, reden auto en 
gingen makkelijk om met seks. Ze hadden iets uitdagends, brutaals en 
provocerends. Tegenover mannen hadden ze een voor die tijd 
ongekend geëmancipeerde houding.

Silhouet: rechte garçon look. Mouwloos hemdjurkje tot op de knie,
v-hals, borduurwerk met duizenden kraaltjes.
Het borduurwerk suggereert een verlaagde taille.

Stoffen: crêpe georgette, crêpe de chine, wollen crêpe.

Schoenen met bandjes ter versteviging tijdens het dansen van de Charleston.



Avondjapon,
Frans, 1925

Art Deco

1927 Festive Twenties

In de jaren twintig werd er gedanst op vernieuwende jazz 

muziek. Geëmancipeerde flapper-girls kleedde zich volgens 

Chanels slanke, jeugdige garçonlook: eenvoudige toiletjes 

(mouwloze hemdjurkjes) zonder herkenbare voor- of 

achterkant. De rok reikte tot net onder de knie om het 

dansen mogelijk te maken. De avondtoiletjes werden rijk 

geborduurd met duizenden kraaltjes in geometrische 

patronen, die de stof door het gewicht strak langs het 

lichaam liet vallen. Het borduur accentueerde dikwijls de 

verlaagde taille, en daardoor heuploze silhouet, van de 

garçonlook. De wijde cape met geplooide kraag (roezels) 

maakt het elegante feestkostuum af.



Art deco stijl: foto van vrouwfiguur aan de buitenwand van de Bijenkorf Den Haag, gemaakt 
door Johan Polet, 1926.

Een zitje uit de Bijenkorf collectie van de meubelafdeling in 1925. Modernisme,
abstrahering.



1931-1955



1931 Crisis jaren

De beursval in 1929 zorgt ervoor dat de rokken tot de enkels zakken.

Context: de Italiaanse 
modeontwerpster Elsa Schiaparelli 
ontwerpt pofmouwen en gebruikt 
schouder-vullingen, zodat vrouwen 
zich in crisistijd zelfverzekerd en 

krachtig zouden voelen.

Silhouet: slank, hooggesloten, ingesnoerde taille, pofmouw, verbrede 
schouders. Nauwsluitende rok, vanaf de knie geplooid.

Elsa Schiaparelli, avondjasje, jaren ‘30



Mode Bijenkorf in de context van de tijd.

1931 Crisisjaren

De beursval in 1929 zorgt ervoor dat de rokken tot de enkels zakken.
De Italiaanse modeontwerpster (en Chanels rivale) Elsa Schiaparelli, 
ontwerpt pofmouwen en gebruikt schoudervullingen, zodat vrouwen 
zich sterk en zelfverzekerd zouden voelen. Het silhouet dat de 
Bijenkorf brengt is slank, hooggesloten met de genoemde modieuze 
schoudervullingen en pofmouwen. De lange rok sluit nauw aan tot de 
knie en waaiert vervolgens geplooid uit.

Elsa Schiaparelli, avondjasje, jaren ‘30



Personeels wervingsadvertentie, 1933.

De Vlisco-stoffen collectie, 1930.





1933 HBS luier

Voor scholieren was de plus-four een begeerd kledingstuk, dat als
overgang van korte broek (lagere school) naar de lange broek moest 
dienen. Vandaar de bijnaam HBS-luier (ook wel drollenvanger).
Er hoorde een geruite pullover bij, hoe wilder de ruiten hoe beter.

Plusfour of HBS luier
Een plusfour is een over de knievallende pofbroek 
die met name door mannen werd gedragen.
Hij is iets langer dan de knickerbocker en reikt tot 
ongeveer 4 duim (circa 10 cm) onder de knie, 
hetgeen de naam van het kledingstuk verklaart.



WOII zelfmaakmode - hergebruik 1943

Op 15 november 1943 werd de textiel distributie 
volledig stilgelegd. Vanaf dat moment waren 
textielproducten alleen nog met een speciale 
vergunning verkrijgbaar.
Ondanks maatregelen van de Duitsers bleef de 

verzetsgeest levend in de Bijenkorf.

De Bijenkorf bracht een folder uit met suggesties 
om kleding die men nog in de kast had, te 
vernieuwen door het aanbrengen van kleine 
veranderingen waardoor oude jassen en 
japonnen er weer als nieuw uitzagen.



Context: Greta Garbo jumper, een truitje 
met korte pofmouwtjes.

Mode Bijenkorf in de context van de tijd

1943 WOII zelfmaakmode, hergebruik.

Op 15 november 1943 werd de textiel distributie 

volledig stilgelegd. Vanaf dat moment waren 

textiel producten alleen nog met een speciale 

vergunning verkrijgbaar. Ondanks maatregelen 

van de Duitsers bleef de verzetsgeest levend in 

de Bijenkorf. Het warenhuis bracht een folder 

uit met suggesties om kleding die men nog in de 

kast had, te vernieuwen door het aanbrengen 

van kleine veranderingen waardoor oude jassen 

en japonnen er weer als nieuw uitzagen. Stoffen 

waren schaars, door middel van een split met 

envelophoek in de rok, worden toch meerdere 

lagen gesuggereerd. Mode trends uit Hollywood 

brachten inspiratie: de japon heeft een korte 

pofmouw, zoals we zien in de Greta Garbo

jumper.



Etalage Amsterdam 1944, verzetsgeest



Dior New Look - Long torso 1955

Handschoenen en stola

In het najaar van 1948 dringt de wereldwijd succesvolle 
New Look van Christian Dior (1947) ook in Nederland 
door. Kenmerkend zijn de lange, wijde rokken, smalle 
taille en geprononceerde boezem.
De New Look wordt niet direct positief ontvangen 
omdat textiel na de oorlog tot november 1949 op de 
bon is.

Parijs dicteert de mode. De inkopers van de Bijenkorf 
reizen minstens twee keer per jaar naar de lichtstad om 
de couturehuizen te bezoeken.

Silhouet: Omgeslagen boothals, strak aansluitend 
mouwloos lijfje, verlaagde taille, rijk geplooide rok tot 
over de knie.
Accessoires: handschoenen en stola.



Mademoiselle-japonnen, naar Amerikaans voorbeeld: mode voor wie 
geen klein meisje meer was, maar ook nog geen mevrouw. 

Mode Bijenkorf in de context van de tijd.

1955 Dior’s New Look

In het najaar van 1948 dringt de wereldwijd succesvolle New Look 

(1947) van Christian Dior ook in Nederland door. Kenmerkend zijn de 

lange, wijde rokken, smalle taille en de geprononceerde boezem. In 

de jaren vijftig wordt de New Look door Amerikaanse ontwerpers 

vertaald naar de zogenaamde Mademoiselle-japonnen: frisse, fleurige 

japonnen van prachtige wasbare cottons voor wie geen klein meisje 

meer was, maar ook nog geen mevrouw. Rechtstreeks uit Amerika 

geïmporteerd, ze staan zó in de New Yorkse warenhuizen, staat in de 

advertenties te lezen. Dit silhouet toont de long-torso uit 1955. 

Kenmerkend is het strak aansluitend mouwloze lijfje, met de 

verlaagde taille tot over de heupen. De rijk geplooide rok wordt 

ondersteund door een petticoat.



Swagger mantel (wijde damesmantel) + pantalon 1955

Silhouet: wijde geplooide mantel met losse sjaalkraag, wijde 
omgeslagen manchetten.
Context: Christóbal Balenciaga, jaren ’50
Schoen: Penny loafers, ontstaan jaren ‘30



Mode Bijenkorf in de context van de tijd

1955 Swagger mantel en pantalon

De elegante Swagger of wijde mantel verscheen begin jaren 

vijftig in de collecties van de Spaanse modeontwerper 

Christóbal Balenciaga. Kenmerkend zijn de grote kraag en 

wijde pagodemouwen. Eronder een bandplooi pantalon met 

nauw toelopende pijpen. De pantalon is een kledingstuk dat 

in toenemende mate geaccepteerd wordt in de gaderobe 

van een dame.

Balenciaga, Swagger mantel jaren ‘50





Grote liefde vandetiener 1955

Mode Bijenkorf in de context van de tijd

Na de oorlog wordt de invloed van Amerika zichtbaar. De glamour van 
Hollywood is betoverend. Vrijetijdskleding t-shirt en spijkerbroek (James 
Dean) worden geliefd. Amerika brengt synthetische, strijkvrije stoffen, de 
nylon kous en tieners dromen van petticoats.

De Bijenkorf organiseert tienershows. Tieners beslissen nu zelf wat ze willen 
dragen: strakke truitjes of juist slobbertruien, een ruime jumper met hoge, 
opstaande col, broeken van stretchmateriaal, korte rokjes. Dit vertaalt de 
mode als Dolce Vita, het zoete leven.

Silhouet: nauwsluitend buiktruitje met col, 
wespentaille, strakke mouwen. Pluizige 
wijduitstaande rok tot boven de knie.
Materialen: synthetisch, nylon, acryl, polyester.
Accessoire: petticoat.

Muiltjes met naald of blokhak.



Etalage naar ontwerp van Benno Premsela, 1959.

Eerste mode-catalogus Bijenkorf in 1962



Stoffenwereldpremiere 1959.
Etalage van Max Heymans in de Bijenkorf 
Amsterdam, 1959.



De Babydoll 1966

Yves Sint Laurent, Trapeze dress, 
1958

Context: Trapeze dress Yves Saint Laurent, 
gericht op comfort en bewegingsvrijheid. Deze 
jurkenstijl ontwikkelde zich in de jaren '60 door 
tot de 'Babydoll' stijl.

Silhouet: wijdvallende, korte tuniek met 
vlindermouwen. Gedragen op een panty of 
maillot.

Brigitte Bardot in babydoll tijdens fotoshoot, jaren ‘60



Mode Bijenkorf in de context van de tijd

De babydoll 1966

In 1958 ontwierp de Franse modeontwerper Yves Saint Laurent, de 

zogenaamde Trapeze dress, een ruimvallende A-lijn japon tot net over 

de knie, gericht op comfort en bewegingsvrijheid. Deze jurkenstijl 

ontwikkelde zich in de jaren zestig tot de babydoll: een wijdvallende, 

korte tuniek met vlindermouwen. Gedragen op een panty of maillot. 

De Franse filmactrice Brigitte Bardot droeg de babydoll in fotosessies 

en versterkte daarmee het sensuele karakter van het gewaad.



Courrèges, Courrèges 1965-1966

Silhouet: A-lijn jurkje tot boven de knie. Ronde halslijn 
met splitje. Strakke geometrische lijnenverdeling.
Twee horizontale steekzakken in voorpand.

Materialen: synthetische stoffen.

De Franse modeontewerper André Courrèges wordt geïnspireerd 
door de ruimtevaart/space age (Ruimtevaartcollectie 1964).

Combinatie van de geïllustreerde jurk, zwarte jas met
grafische elementen.



Mode Bijenkorf in de context van de tijd

Courrèges Courrèges 1965-1966

‘Courrèges.. Courrèges.. Courrèges’ staat

aangekondigd boven een personeel briefing voor 

de Bijenkorf collectie herfst/winter 1965-1966. De 

Franse modeontwerper André Courrèges werd 

geïnspireerd door ruimte technologie en ontwierp 

in 1964 zijn Space Age Look. De Bijenkorf volgt in 

1965-66. De kleding lijkt op het tenue van 

bemanningsleden van een ruimteschip: eenvoudige 

A-lijn jurkjes tot boven de knie met een ronde 

halslijn. Kenmerkend is de hoge bustelijn, iets 

bóven de buste. Het ensemble wordt compleet met 

de jas in Mod-Stijl: een nepleren lakjas tot boven 

de knie, die erg populair was bij de jeugd. 



De Nieuwe Romantiek 1965-1966

Combinatie van sjaal op jumpsuit, print aangegeven door
rijgdraad.

Silhouet: Thuizige lange rok of jumpsuit met wijd uitlopende 
pijpen.

Dessin: Geometrische patronen (Op-Art).

Sjaal met granny print (bloemdessin).

Mode in 1969 op cover BijenKorf, 1969

Dresscode: Maxi jurken en rokken, 
evenals simpele t-shirts,  sweaters en 
spijkerbroeken met wijde pijpen. De 
hippie kledingstijl raakte in, maar ook 
de mini-jurkjes en hotpants.
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De Nieuwe Romantiek 1965-1966

Deze thuizige lange jumpsuit met wijd uitlopende pijpen is een 

voorbeeld van de hippie-stijl die zich net als de Space Age look

ontwikkelde in de jaren zestig. Stofdessins vertoonden geometrische-

( op-art), of bloempatronen. The sixties waren roerige jaren waarin de 

jeugd van zich liet spreken. De Bijenkorf volgde de ontwikkelingen op 

de voet. Maxi jurken, jumpsuits, evenals simpele t-shirts, sweaters en 

spijkerbroeken met wijde pijpen, maar ook mini-jurkjes en hotpants 

waren in het warenhuis te koop.



Jaren ‘70: aandacht voor herenmode.

Aan de heren had de Bijenkorf, evenals de meeste 
warenhuizen, heel lang weinig aandacht besteed. Van 
meet af aan ging het vooral om dames- en 
kindermode en woninginrichting. Zelfs na 1945 was 
het niet gebruikelijk voor een man om in een 
warenhuis te winkelen – meestal was het de vrouw 
die de kleding voor haar man kocht. Mannen waren in 
die jaren niet echt ijdel en hun kleedgedrag bleef lang 
heel conservatief: een kostuum, liefst met vest en 
meestal een stropdas. En als heer droeg je natuurlijk 
een hoed. Anders dan de vrouw was de man 
nauwelijks modebewust, dus bleef het warenhuis zich 
lang voornamelijk op de dames richten. Pas sinds de 
jaren zeventig mogen de heren zich ook verheugen in 
de belangstelling van vooraanstaande, vooral 
Italiaanse mode-ontwerpers als Giorgio Armani .

Mailing vaste klanten, met een item voor de mannen, 1941



Seventies Western 1971

Aandacht voor herenmode, invloed Amerika, androgyne look, invloed David Bowie.
Silhouet: geblokt overhemd,
puntige kraag, nauwsluitende broek
met wijde pijpen. Brede riem.
sjaaltje in kraag gedragen.
Materiaal: jeans
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Seventies Western 1971

Aan de heren had de Bijenkorf, evenals de meeste warenhuizen, heel 
lang weinig aandacht besteed. Hun kleedgedrag bleef lang erg 
conservatief: een kostuum, liefst met vest en meestal een stropdas. 
Met de komst van de 5-daagse werkweek (1961) en de opkomst van 
de jongerencultuur in de jaren zestig werd het voor de man duidelijk 
dat het anders kon. In de jaren zeventig was er ook in de Bijenkorf 
volop belangstelling voor herenmode. We zien hier de Amerikaanse 
invloed: een overhemd met een puntige kraag (dikwijls van een stof 
met geblokt dessin) op een (spijker)broek met wijde pijpen. Een hoed 
in Stetson stijl, brede riem en western laarzen maakten de outfit 
compleet.



1980-2000



Eighties’Powersuit 1980
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Eighties’ powersuit 1980

In de jaren tachtig breekt het ik-tijdperk aan. Een 

materialistische, carrièregerichte instelling geldt als het 

nieuwe voorbeeld. De yup, young urban professional, 

kan zijn/haar garderobe bij de Bijenkorf kopen. Het 

warenhuis brengt exclusieve merken, hoogwaardige 

materialen en een perfecte coupe. Het mantelpak voor 

de vrouw heeft brede schouders en een oversized look, 

gebaseerd op de ontwerpen van de Italiaanse 

modeontwerper Giorgio Armani en de Franse 

modeontwerper Claude Montana. Het krachtige 

silhouet wordt beschreven door de Amerikaanse auteur 

John T. Molloy in zijn boek The Woman’s dress for

success, dat lange tijd op de bestseller lijst van de New 

York Times staat.

Armani, eighties, Cindy Crawford



MiamiViceTerritory 1984

Ontwikkelingen mannenmode: het verschil tussen dagelijkse en vrijetijdskleding 
wordt groter en de man kan zich ook op het werk minder formeel kleden. Pas in de 
jaren tachtig was er zoveel veranderd, dat men eindelijk kon spreken van een echte 
diverse mannenmode.

Bij Journaal van maart 1982
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1984 Miami Vice territory

In de jaren zeventig wordt het verschil tussen dagelijkse en 

vrijetijdskleding groter en de man kan zich ook op het werk minder 

formeel kleden. Pas in de jaren tachtig was er zoveel veranderd dat 

men eindelijk kon spreken van een echte diverse mannenmode. In dit 

silhouet zien we de invloed van de Italiaanse modeontwerper Giorgio 

Armani: elegante eenvoud die ook nog comfortabel zit. In de 

Amerikaanse politieserie Miami Vice draagt Don Johnson een Armani 

jasje met een wit t-shirt eronder. De serie zet de trend: het jasje heeft 

brede schouders, de nadruk valt op de taille. Eronder wordt een hoge 

bandplooi broek gedragen. Instapschoenen werden zónder sokken 

gedragen!



Grunge 1986

Mode Bijenkorf in de context van de tijd

1986 Grunge

De invloed van popmuziek op mode komt vanaf 

eind jaren tachtig goed naar voren in 

muziekclips, uitgezonden door MTV. Het 

doorlopende programma wordt door jongeren 

intensief bekeken, de mode wordt nagevolgd: 

een dik flanellen, geruite houthakkershemd op 

een kapotte spijkerbroek was de kledingstijl van 

Amerikaanse gitaarrockbands uit Seattle en 

omgeving ( zoals Nirvana en Pearl Jam). Deze 

antiglamourstijl werd Grunge genoemd. De outfit 

werd afgemaakt met een wollen muts op het 

hoofd en All Stars aan de voeten. 



De Gabber 1996

Synthetische stofuitdrukking, bomberjack overdrijving in poffing

Mode Bijenkorf in context van de tijd

1996 De Gabber

Gabber is een Nederlandse subcultuur, ontstaan in de jaren 

negentig van de 20e eeuw in Rotterdam vanuit feesten waarop 

gabberhouse gedraaid wordt, een muziekstijl gekenmerkt door een 

snel ritme. Gabber is een Hebreeuws woord en betekent maat, 

maatje, vriend of makker. Gabberen, de manier van dansen op 

gabbermuziek, wordt ook wel hakken genoemd. De gabber, zoals 

die in de begintijd van de gabber-hype terugkomt, is te herkennen 

aan een trainingspak van Australian of Cavello en een bomberjack. 

De gedragen trainingspakken waren niet goedkoop en werden 

daarom ook wel pitbull smoking genoemd. De haardracht voor de 

mannen is kaal en voor de vrouwen strak naar achteren in een 

staart en eventueel aan de onderkant opgeschoren (dit geldt ook 

voor sommige mannen). 



ChillOut 1999

Lage cargo, buiktrui met laagjes.

Mode Bijenkorf in de context van 

de tijd

Chill Out 1999

Op 11 maart 1999 opende de Bijenkorf 

in al haar filialen een Chill Out, voor het 

hipste deel der jongeren. De Chill Out

deed denken aan de Upperground,

waarmee de Bijenkorf begin jaren 

zeventig de aandacht eerder richtte op 

de jonge klant. De Chill Out was een 

eigen wereld binnen het warenhuis, 

met eigen muziek, kleding, supermarkt 

én verkoop van tweedehandskleding. 

Het motto van de Chill Out was 

tegendraads: het silhouet met lage 

cargo broek, sexy doorschijnende body  

en crop top past in dit rebelse beeld.
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