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Terwijl H&M en ZARA de massa 
kleden, zoeken modeminnende 

Chinezen naar een eigen stijl. Die 
is jongensachtig, minimalistisch 

én hooggehakt. Zonder 
decolleté, maar wel met 
hotpants en kniekousen
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IN SJANGHAI

catwalk loopt tijdens de Pa
rijse fashion week, dan zit het 
wel goed. In een economie die 
slimmer moet worden, crea
tiever en zelfbewuster, kan dit 
zo niet doorgaan. Langzaam – 
heel langzaam – beginnen de 
Chinezen te experimenteren 
met mode.  
Wie voldoende geld heeft en 
in een van de grootste miljoe
nensteden woont, laat zich 
inspireren door de ontwerpers 
in hoogsteigen persoon, en 
gaat naar Parijs om te winke
len. Wie wel geld heeft, maar 
minder inspiratie, gaat naar 
het winkelcentrum. ‘Ze weten 
niet wat en vogue is,’ zegt 
modejournalist Lin Jian, die 
op het terras van de peperdure 
boetiek 10 Corso Como de ene 
sigaret na de andere opsteekt. 
‘Ze doen maar wat. De ver
kopers zijn tegelijk stilisten, 
en leren de klanten wat mooi 
staat, en wat de trends zijn.’ 
Omdat geld geen rol speelt, 
en klanten niet beter weten, 
gaat meteen de hele look de 
toonbank over. Op die manier 
halen winkels zoals Marisfrolg 
en Orchirly, die geen eigen 
ontwerpen maken, maar in
ternationale trends kopiëren, 

T
egen het raamko
zijn van een res
taurant leunt een 
dame in een witte 
bloes, die wijd valt 

over een eveneens spierwit 
rokje. Haar stilettohakken 
zijn hoog, en haar zonnebril 
is rond – geheel volgens de 
trend. Haar lange zwarte 
haren wapperen onder een 
hoed met brede, slappe 
rand, die ze elegant met één 
hand aanraakt terwijl ze po
seert voor de telefooncamera 
van haar vriendin. Niemand 
kijkt op of om, er zijn in het 
centrum van Sjanghai altijd 
wel dit soort photoshootjes 
gaande.  
Chinezen geven graag geld 
uit aan mode en flaneren 
in hun nieuwste creaties 
door de duurste straten van 
Sjanghai en Peking. Wie het 
kan betalen, laat met een 
tasje van Gucci of Chanel 
zien hoe dik haar portemon
nee is.
De omvang van de Chinese 
modewereld groeit harder 
dan andere sectoren van de 
economie, namelijk met zo’n 
20 procent per jaar. Daaron
der vallen ook cosmetica en 
sieraden. Het is onduidelijk 
hoeveel van die mode louter 
productie is, bedoeld voor 
de exportmarkt. 
Die ondoorzichtigheid 
heerst ook in de ontwerp
fase. Draagt actrice Fan Bing 
Bing op de rode loper een 
spectaculaire jurk, dan gaan 
duizenden meisjes en vrou
wen op Taobao (het Chinese 
Marktplaats) op zoek naar 
een vergelijkbare jurk voor 
minder geld. Buitenlandse, 
maar nu ook Chinese 
ontwerpers ergeren zich er 
kapot aan.
Stijlloos kopieert de Chinese 
modewereld dure wereld
merken, onder het mom: als 
een model ermee over een 
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enorme omzetten. ‘Dat zijn 
geen modemerken, dat zijn 
slechts commerciële labels.’
Ook enorm populair is Hennes 
& Mauritz. De kledingwin
kelketen opent dit jaar nog 
eens tweehonderd winkels 
in China. Alleen de teksten 
in Chinese tekens verraden 
dat de winkel in China staat, 
verder ziet hij er precies zo uit 
als elke andere H&M ter we
reld. Een woordvoerder zegt 
desgevraagd: ‘Afgezien van 
het ondergoed, waarvoor we 
in Aziatische landen andere 
maten hanteren, biedt H&M 
overal ter wereld dezelfde 
stijlen en collecties.’ Het 
Chinese straatbeeld dreigt dus 
dezelfde pot nat te worden als 
in Nederland en elders. 

Nepwimpers
Toch weten de Chinezen 
eigen accenten te leggen. Zo 
vraagt het schoonheidsideaal 
om grote ogen en een witte 
huid. Veel vrouwen gebruiken 
daarom nepwimpers, licht 
poeder en gekleurde lenzen 
om hun gezicht meer expres
sie te geven. 
En ze zijn – niet opzettelijk – 
wat onconventioneler. Omdat 
de nieuwe rijken nooit hebben 
geleerd om zich voor een gele
genheid te kleden, wandelen 
vrouwen op naaldhakken in 
het bos, of dragen ze een veel 
te kort rokje naar een formele 
receptie. ‘Het zijn de mensen 
die in een nachtclub John
nie Walker drinken omdat ze 
denken dat dit zo hoort.’ 
Ontwerpster Echo Cao 

probeert in een Amerikaans 
restaurant in de hippe wijk 
Xintiandi in Sjanghai de 
‘Chinese stijl’ te omschrijven. 
Net als de rest van de Chinese 
samenleving is de mode
wereld doordrenkt van compe
titie, vindt ze. ‘Op school 
leerden we dat we een hoger 
cijfer moesten halen dan onze 
klasgenootjes. Als volwassene 
moet je gelukkiger zijn dan de 
buurman. Het wordt wel beter, 
maar mensen vragen elkaar 
nog steeds naar elkaars sala
ris, de prijs van hun huis, hun 
auto of hun garderobe.’ 
Geen wonder dat zelfbenoem
de fashionista’s woedend wa
ren toen Chanel eerder dit jaar 
de prijs van een aantal tassen 
verlaagde. Hun investering 
was fors in waarde gedaald, 
en dat was voor iedereen 
zichtbaar. 
Cao onderscheidt verschil
lende Chinese stijlen. De tacky 
vrouw die er rijk wil uitzien 
met veel gouden sieraden, 
grote zonnebrillen, felge
kleurd bont en tassen met 
grote logo’s, heeft vaak ook 
plastische chirurgie onder
gaan om haar ogen groter te 
maken, haar kin spitser en 
haar neus puntiger. Je ziet 
ze vooral in de zogenoemde 
secundaire steden, die nog nét 
niet zo groot zijn als Sjanghai, 
Peking of Shenzhen. 
Dan zijn er ‘de mensen met 
kantoorbanen,’ zegt Cao. Die 
vrouwen en mannen houden 
van kwaliteit, struinen de boe
tiekjes af en dragen graag een 
merk dat nog niemand kent. 

Chinezen zijn – niet 
opzettelijk – wat 
onconventioneler

Chinese meisjes tonen 
graag hun eindeloze 
benen, vaak met  
kniekousen aan

De hoekige, rechte  
vormen passen prima 
bij Aziatische vrouwen

Langs het raam van het res
taurant loopt een meisje met 
een zwarte hoed en een wijde 
driekwart broek. Cao wijst. 
Het meisje is een goed voor
beeld voor de derde categorie 
modebewuste Chinezen, die 
met hun meer uniseks kleren 
een nogal onvoorspelbare 
combinatie zijn van Scandi
navische en ZuidKoreaanse 
invloeden.

Communisme
Heeft China, dat gigantische 
land, al die buitenlandse 
invloeden echt nodig? Zijn er 
te weinig modeontwerpers 
om de stijl te vernieuwen en 
aan te passen tot een eigen, 
Chinese stijl? ‘Het is treurig,’ 
antwoordt modejournalist Lin 

Jian, terwijl hij zijn aansteker 
dichtklikt en nadenkend een 
trekje van zijn sigaret neemt. 
‘Er zijn weinig stijliconen. 
Chris Lee is er een. Ken je 
haar? Ze staat in het theater 
als man en kwam met wat we 
dyke style noemen.’ 
Het fenomeen van de vrouw 
die zich als man verkleedt, 
is typisch Chinees en gaat 
dieper dan het theater. In de 
twintigste eeuw eiste het com
munisme van vrouwen dat ze 
gelijk waren aan mannen. Ze 
moesten net zo hard werken 
en dienden hun rokken in 
de kast te laten. De Pekingse 
opera is de tegenhanger van 
het theater, zegt Lin. ‘Daar 
werd iedereen helemaal gek 
op de man die de vrouwenrol

len op zich nam.’
Misschien heeft het met die 
culturele geschiedenis te 
maken dat Chinese vrouwen 
de androgyne mode omarmen. 
De hoekige, rechte vormen of 
juist de Alijnjurken passen 
prima bij Aziatische vrouwen 
die – anders dan veel Europese 
vrouwen – niet op zoek hoeven 
naar een taille. Ze hoeven geen 
moeite te doen om curves te 
accentueren, want die hébben 
ze vaak niet. Het prominente 
decolleté, waarmee westerse 
vrouwen graag speels pronken, 
wordt in China decent bedekt. 
Maar menige Europese vrouw 
zou het warm krijgen van de 
hotpants waarin Chinese meis
jes met schier eindeloze benen 
paraderen – al dan niet met 

Het feno-
meen van de 
vrouw dat 
zich als man 
verkleedt, 
is typisch 
Chinees
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knie of enkelkousjes eronder. 
Volwassen meisjes laten hun 
haren zelden ‘gewoon’ lang 
groeien, maar besteden aan
dacht aan pony’s, kleurspoe
lingen, en asymmetrie. Vaker 
dan in Europa dragen de 
dames het haar kort en funky. 
Er wordt in elk geval altijd 
aandacht aan besteed, door 
vrouwen én door mannen. 
Het blijft lang stil als stiliste 
en creative consultant Leaf 
Greener nadenkt over de Chi
nese kledingstijl. Zelf draagt 
ze een simpel, kort zwart rokje 
en een zwarte, comfortabele 
trui. Naast haar op de bank 
van het koffietent je staat een 
rode leren tas die er voor de 
leek duur uitziet. Behalve haar 
telefoonhoesje, dat vermomd 
gaat als miniChaneltasje in 
zwart en goud, is er weinig 
flashy aan haar outfit. ‘Ik 
gooi maar wat bij elkaar. Dit 
is vandaag wie ik ben. Met 
kleren kun je de gelaagdheid 
van je persoonlijkheid laten 

zien,’ zegt de stiliste. Ze werkte 
voor bladen als Elle en helpt 
nu ontwerpers bij het samen
stellen van lookbooks van hun 
collectie en modeshows. Door 
te spelen met de karakters van 
haar Chinese naam, kwam ze 
op Leaf Greener. 

Kopiëren
Ze ergerde zich aan de print
media, die nauwelijks originele 
content hebben en alleen kopi
eren wat The New York Times 
doet. Dat doet ze zelf anders. 
Op haar telefoon laat Leaf een 
beeldreportage zien die haar 
team maakte voor haar digitale 
magazine op WeChat, een app 
die de functies van Facebook, 
Twitter en WhatsApp verenigt. 
Op het schermpje van haar 
telefoon schuiven prachtige 
modefoto’s voorbij. Louis Vuit
ton en Chanel, maar ook de 
zomercollectie van Helen Lee 
uit Sjanghai. 
‘Ik denk niet dat een stijlvolle 
vrouw uit Sjanghai heel erg op

valt als je haar in een Parijse 
straat neerzet. Stijl gaat verder 
dan landsgrenzen, etniciteit 
of zelfs sekse.’ Volgens haar 
ontwikkelt China zich tot een 
stijlbewuste natie, die geen 
traditionele qing pao meer 
hoeft te dragen om te tonen 
dat zij Chinees is. ‘Net zomin 
als jij een korset aan hoeft om 
te laten zien dat je Europeaan 
bent.’ Ook de patriottische 
kleur rood is niet meer alom 
tegenwoordig. ‘Tenzij het 
lipstick is.’
Toch is het te vroeg om te 
stellen dat China een ‘eigen 
stijl’ ontwikkelt, vindt Leaf. 
Het verschil tussen stad en 
platteland is daarvoor te 
groot, en elke regio heeft zijn 
eigen karakter en stijl. Zo is 
Sjanghai conservatiever dan 
Peking. ‘Sjanghai is een soort 
Parisian chic, vrouwelijk, 
zacht en trendy. Een mix van 
New York en Parijs.’ Daarente
gen is de hoofdstad, ofwel het 
noordoosten van China, ‘veel 

‘Sjanghai is 
een soort 

Parisian 
chic, 

vrouwe-
lijk, zacht 

en trendy’

Links: Het aantal Chinezen dat aandacht besteedt aan stijl, is beperkt Rechts: H&M is populair, en opent dit jaar tweehonderd winkels in China

ontwerper te zijn in China, zegt 
ze. ‘Modekennis is hier niet 
geavanceerd. Als ik ergens mee 
kom, zetten mensen daar in het 
begin altijd vraagtekens bij. Ze 
snappen het niet.’
Voor het stoplicht wachten fiet
sers en brommers tot ze mogen 
oversteken. De armen gehuld 
in een soort losse mouw. 
Straatvegers dragen jasjes die 
rond de Culturele Revolutie 
lijken te zijn aangeschaft en 
de zonneklep met regenboog
reflectie was ook deze zomer 
weer populair onder wegge
bruikers. Tot grote ergernis van 
zelfs de minder modebewuste 
Chinees pronken oudere dames 
met hun bijzondere stijl van 
huidkleurige enkelsokjes, 
hoge hakken, puntbh’s en 
korte broekjes. Ooit zal deze 
straatstijl worden gevangen in 
een avantgardistische collectie 
van een up and coming Chinese 
ontwerper. 
Dit is een gouden tijd voor 
kleine, zelfstandige modeont

kleurrijker, een beetje gek, 
creatief en luidruchtig,’ zoals 
Londen of Los Angeles. In het 
noordoosten zijn vrouwen 
geëmancipeerder, zegt ook 
Lin Jian. ‘Ze uiten zich meer, 
zijn sexier. Ten zuiden van de 
rivier de Yangtze kleden ze 
zich minder bloot.’
Het aantal Chinezen dat 
aandacht besteedt aan stijl, 
is nog beperkt. Lang zal dat 
niet meer duren, want een 
groeiende hippe voorhoede is 
in de ban van mode. Als Cao 
op een feestje vertelt dat ze 
ontwerpster is, is ze met
een het middelpunt van de 
belangstelling. Zelf is ze daar 
nogal nuchter onder. ‘Ik maak 
gewoon kleren. Het is nogal 
oppervlakkig om daar zo van 
onder de indruk te zijn.’ 
Sommige mensen maken 
zichzelf groot, weet Echo. 
Dat zijn de fu er dai, de rijke 
tweede generatie: jongeren 
met geld als water, die een 
paar jaar naar New York gaan, 
terugkomen en zichzelf in de 
markt zetten door campagnes 
te lanceren, en hun gezicht te 
laten zien bij de fashion week 
in Parijs en Londen. 
Helen Lee, een van de succes
volste Chinese ontwerpsters, 
wil zich graag van hen onder
scheiden, vertelde ze onlangs 
in een interview in de South 
China Morning Post. Moeilijk 
is dat niet: ‘Ik ben heel geor
ganiseerd. Veel ontwerpers 
denken dat het leuk is om een 
label te hebben en te winke
len, maar ze vergeten om hun 
eigen logo te ontwerpen of na 
te denken over hun aanpak 
van de logistiek. Ze willen 
maar wat graag internationaal 
gaan, maar weten niet hoe de 
export werkt.’ 
Toen Lee in 2003 begon met 
haar werk, werd 99 procent 
van haar ontwerpen gekocht 
door buitenlanders. Nog 
steeds is het moeilijk om 
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ontwerpen en internationale 
ketens. Chinese ontwerpers 
kunnen ook terecht in de 
centra van Brand New China, 
dat in Peking is opgezet door 
een modeliefhebber en snel 
uitbreidt in China.

Krakende trappen
In Sjanghai, de meest kos
mopolitische stad in China, 
is Dong Liang het baken van 
de modewereld. De krakende 
trappen en houten vloeren 
van het oude herenhuis con
trasteren met de pretentieuze 
glimstijl van de honderden 
malls waar merken als Gucci 
en Chanel hun kleren aanprij
zen. Er hangen kokerrokken 
met kabelmotief, culottes en 
wijd uitlopende rokjes. Chi
nezen zijn benenmensen. Op 
een hogere etage hangen de 
zware, maar unieke creaties 
van topontwerper Uma Wang 
en de speelsere rokjes en jas
jes van de pas afgestudeerde 
ontwerper Angel Chen. 

werpers, meent Cao. Haar 
creaties zijn een echo van de 
gouden jaren twintig in Sjang
hai, waarin de traditionele 
Chinese qing pao werd gecom
bineerd met elegante, hoog
gesloten jurkjes tot de knie 
die buitenlanders meenamen 
uit Europa en de Verenigde 
Staten. ‘Ik heb het getrof
fen,’ zegt Cao. ‘Dankzij al 
die kleine boetiekjes kunnen 
onafhankelijke ontwerpers 
zoals ik overleven.’ Cao werkte 
jarenlang als jurist en besloot 
een jaar vrij te nemen om een 
ontwerpcursus te doen. Dat 
beviel zo goed dat ze haar 
baan definitief opzegde en 
voor zichzelf begon. 
Cao snapt wel waarom ZARA 
(‘goede kleren voor kantoor’), 
Uniqlo (‘sterk in vrijetijdskle
ding’) en H&M (‘kampt met 
een kwaliteitsprobleem’) zo 
populair zijn. ‘Ze zijn een stuk 
goedkoper dan de winkels 
in het winkelcentrum.’ Ze 
gelooft in een mix van unieke  

Dong Liang werd in 2009 in 
Peking opgericht en heeft nu 
twee vestigingen waar talent 
van eigen bodem of ‘toekom
stige iconische ontwerpers’ 
de kans krijgen om tot bloei te 
komen. ‘We leven in een tijd 
waarin individuele spelers en 
de Chinese modeindustrie 
als geheel nieuwe manieren 
zoeken om zich te ontwikke
len, te verbeteren en door te 
breken in het bewustzijn van 
het publiek,’ aldus de website 
van de boetiek. 
Mensen als Echo Cao en Leaf 
Greener moeten het verschil 
maken in een zoekend China, 
waar alles kan. Leaf: ‘Som
mige trends werken gewoon 
niet voor Chinese vrouwen. 
Ons figuur is anders dan 
dat van de westerse vrouw. 
Maar uiteindelijk is het niet 
zo moeilijk: we zijn allemaal 
mensen en we willen mooi en 
gezond zijn. Dat is de basis.’ ←
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Elke regio heeft zijn eigen stijl. 
Je kunt nog niet spreken van een ‘Chinese stijl’ 

Leaf Greener: ‘Met kleren kun je de gelaagdheid 
van je persoonlijkheid laten zien’


