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De taal van nauwsluitende Jeans 
https://www.wayoflife.org/reports/the_language_of_skinny_jeans.php, 30-4-2019 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of  HSV) 
Vertaling, inkorting en plaatjes door M.V. 

 

Kleding is een vorm van taal. Het is een "sociale boodschap", een mode "statement". 
Van Dale spreekt van mode als een "op zeker tijdstip algemeen gevolgd gebruik, m.n. in de manier 
van kleden". 
Elk modeartikel draagt een culturele en sociale betekenis of code. De mensen moeten die code ken-
nen om de overgebrachte boodschap te erkennen. 
Amerikaans modeontwerper Rachel Zoe zei: "Stijl is een manier om te zeggen wie u bent zonder te 
hoeven spreken" (goodreads.com).  
Feministische schrijfster Virginia Woolf zei: "Kleren veranderen onze kijk op de wereld, en de we-
reld haar kijk op ons" (Orlando, chapter 4). 
Frans ontwerper Jean Cocteau zei: "Stijl is een eenvoudige manier om gecompliceerde dingen te 
zeggen" (goodreads.com). 
Italiaans ontwerpster Miuccia Prada zei: "Mode is en instant-taal" (Interview: "Fashion Is How You 
Present Yourself", Wall Street Journal, Jan. 18, 2007) 
De kennis hiervan is de motor die de mode-industrie aandrijft, en ook het kind van God moet dit 
begrijpen. 
Ik moet mezelf afvragen wat mijn kleding uitzendt! Komt mijn kledingwijze overeen met de morele 
principes van Gods Woord? Verheerlijkt ze God? 
 
Nauwsluitende - skinny - jeans als taal 
Er zijn vele namen en stijlen van nauwsluitende broeken. In het Engels heten ze skinny, super skin-
ny, skinnies, drainpipe, en cigarette pants 
Welke boodschap brengen ze over? Hiervoor moeten we gewoonweg de wereld eens aan het woord 
laten : 

Skinny jeans spreken van rebellie  
Ze werden gecreëerd door rock & rollers in de jaren (19)50 en 
werden altijd geassocieerd met rebellie. 
"Spits toelopende Jeans kwamen gelijk met de geboorte van 
rock 'n roll in de jaren (19)50, toen Elvis Presley slim-fit jeans 
aantrok en het land choqueerde. Drainpipe jeans en rock ‘n roll 
waren onlosmakelijk verbonden met het 'bad boy' image tot op 
vandaag" (Slim-fit Pants, Wikipedia). 
"Skinny jeans werden vermaard voor hun 'bad boy' rock 'n roll 
image. De jaren (19)70 brachten de Britse punk rock beweging 
met zelfbenoemde 'scenester' [subcultuur] bands zoals The 
Clash, The Sex Pistols en The Ramones. Dezen plaatsten een 
notoire 'punk spin' op de groeiende skinny jeans trend" ("How 
to Wear Men’s Skinny Jeans", TheIdleMan.com). 
"Skinny jeans vormen een statement voor 'jong en rebels'" 
("Say no to Skinny Jeans", RealMenealStyle.com). 
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Deze stijl gaat helemaal over ongedwongen cool te lijken" ("How to 
Wear Men’s Skinny Jeans", TheIdleMan.com). Links: punker met skin-
ny jeans. 

Skinny jeans spreken van onbetamelijkheid 
"Dit gedurfd stuk kledij is geweldig om 
je figuur te laten zien" ("How to Wear 
Men’s Skinny Jeans", TheIdle-
Man.com). 
"Vrouwen en mannen die graag te koop 
lopen met hun rondingen en figuur gaan 
voor skinny jeans" ("Difference bet-
ween Skinny Jeans and Carrot Jeans", 
differencebetween.net). 
"Skinny jeans ... zijn gekend voor hun 

dij-omspannend, vormpassend silhouet, wat seksuele aantrekkings-
kracht creëerde" ("How to Wear Men’s Skinny Jeans", TheIdle-
Man.com). Rechts: skinny jeans, niets aan de verbeelding overla-
tend. 

Tot slot 
Skinny jeans zijn zo onbetamelijk dat wij niet veel dingen willen herhalen die gezegd worden over 
hun effect en over welke delen van het lichaam benadrukt worden door deze mode. Er is niets be-
tamelijks aan skinny jeans, althans wanneer afgemeten aan een bijbelse standaard. 
In de Bijbel lezen we over "uitgedost [zijn] als een hoer" (Spreuken 7:10). Hoe zou een hoer meer 
onbetamelijke aantrekkingskracht kunnen vinden dan met een skinny jeans, tenzij helemaal zonder 
jeans? 
 
Nawoord M.V. 
De onbetamelijkheid van strakke kleding betreft niet alleen skinny jeans, maar evenzo ─ en mis-
schien nog meer uitgesproken ─ het dragen van leggings. En evenzo nauwsluitende T-shirts, bloe-
zen, en uiteraard shorts.  

 
 

 

Lees ook: 
o "Bijbelse richtlijnen voor kleding" : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/kleding.pdf 
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