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PETER PAUL KLEINLOOH
Peter Paul Kleinlooh- projectleider/directeur van Stichting f6

vervolgens zelf showen
op de catwalk van Fashion
Week.
Met het passeren van onze
voordeur stappen we allemaal gekleed de publieke
ruimte in. Daar zijn we
ons meer of minder van
bewust en daar maken
we dus een afweging
over. Hoe zien we eruit?
Wat voor beeld laat onze
kleding en ons uiterlijk
bij anderen na? Welke
impressies genereren we?
Sleutelvraag voor politici
is: “hoe onderscheidt de
burger die volksvertegenEen van de manieren om woordiger is geworden
jongeren voor politiek
zich via zijn of haar
te interesseren is het
kleding”? Voor beambten
gebruik van mode als
die in de publieke ruimte
communicatiemiddel.
een officiële, formele rol
Uit enquêtes en vraagvervullen, zoals politiegesprekken met jongeren agenten, militairen, ordebleek dat met name
handhavers, wegwerkers,
meiden geïnteresseerd
et cetera is het simpel. Die
zijn in events waarbij
beambten zijn vaak direct
mode een middel is om
te herkennen aan hun
iets te leren over politiek uniform, insignes, strepen
en democratie en hen
en dergelijke. Maar hoe zit
in staat stelt politici te
dit met politici?
ontmoeten. Hieruit is het
project Political Catwalk Vanuit historisch oogpunt
ontstaan, waarbij jonvoltrok zich de mode van
geren politici ontmoeten politici als een trend van
en outfits voor hen ontuniformiteit en formaliteit
werpen en maken.
naar opgaan in de massa.
Outfits die politici
Stichting f6 organiseert
culturele projecten die
helpen om jongeren uit
moeilijkere doelgroeen
en jongeren van het
VMBO en MBO bewust te
maken van burgerschap
en het belang en de
werking van democratie
en de rol van politiek.
Een van de belangrijkste
doelen van f6 hierbij is
jongeren op een aansprekende wijze met politici
in contact te brengen en,
vice versa, politici met
jongeren.

Eerst was er een
eigen formeel, bijna
vast voorgeschreven
kledingvoorschrift voor
politici, waarmee je kon
zien dat zij een aparte
groep van bijzondere
mensen waren, verheven
boven het gewone volk. In
Groot Brittanië is deze stijl
(politici dragen pruiken
en lopen rond in toga’s)
nog steeds te zien in The
House of Lords. Tegenwoordig proberen politici er vooral als gewone
mensen uit te zien. Tegelijk
willen ze zich via hun kleding onderscheiden van
andere politici, en eigenlijk
ook van de ‘gewone’ burger, en een eigen identiteit
uitstralen. Maar ze
willen ook weer niet té
veel opvallen en afwijken.
Alle ogen en camera’s
kunnen immers op je
gericht zijn als je de
politieke arena van
de raadzaal, Eerste- of
Tweede Kamer betreedt.
En dan wil je niet te veel
uit de toon vallen….
De manier hoe jongeren
en politici zich kleden ligt
in het algemeen mijlenver
uit elkaar.
Voor beide groepen geldt
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dat ze zich via mode
en met hun kleding en
accessoires een beeld van
zichzelf bij anderen willen
creëren. Of zelfs een statement proberen te maken
richting omgeving en eigen
‘volgers’. Bij jongeren staat
in hun kledingstijl expressie, informaliteit en leisure
voorop; denk aan de baggy
en wasted jeans, bij politici
juist formaliteit, betrouwbaarheid en zakelijkheid.
Tegelijk willen beide
groepen ook weer niet té
veel opvallen en afwijken
en willen ze laten zien dat
ze toch bij een eigen, heel
gewone, geaccepteerde
groep horen.
Beelden beklijven langer
dan welke zinsneden dan
ook uit de Handelingen of
notulen van raadsvergaderingen. Vraag aan cartoonisten bijvoorbeeld hoe zij
politici neerpennen en je
zult stereotypen krijgen.
Maar wat stralen die
stereotypen uit en welk
beeld willen politici uitdragen? Over die vraag
hebben jongeren zich
gebogen met daarbij ook
de vraag: hoe zien politici
er in 2025 uit?
Wat opvalt is dat jongeren
kiezen voor óf het geijkte
beeld van betrouwbaar,
saai en degelijk, óf de andere kant kiezen namelijk
die van de taboes.

POLITICAL
CATWALK

Want hoezo draagt een
politicus geen korte broekspijpen en een politica
geen lekker los topje in
de zomer? En waarom
zien we niemand in een
wasted-jeans outfit? Waar
is de afspiegeling van de
maatschappij en de gewone mens gebleven kun
je jezelf afvragen?
Vijftien jongeren hebben twee maanden lang
keihard gewerkt aan
modeontwerpen voor
politici. Op basis van hun
ideeën over politiek en
democratie en een introductie over mode zijn
zij aan het ontwerpen
geslagen.
We hopen dat u net zo
veel plezier beleeft aan
het lezen van dit Magazine.

,met alle insides over de
ontwerpen, beschrijving
van de workshops, het
bezoek aan de Tweede
Kamer en de ervaringen
van de jongeren, als de
Fashion show zelf, waar
dappere politici hun
maiden walk houden op de
catwalk van de Amsterdam
Fashion Week. In outfits gemaakt door jongeren….
Tot slot wil ik hier alle
jongeren, vrijwilligers,
politici, jongerenwerkers en
natuurlijk de Amsterdam
Fashion Week bedanken
voor hun enorme inzet en
bijdrage aan het
inspirerende project
Political Catwalk.
Peter Paul Kleinlooh
Projectleider Stichting f6

CÉCILE NARINX
Cécile Narinx is sinds 2014 hoofdredactrice van de Nederlandse
uitgave van Harper’s Bazaar. Daarvoor was ze, sinds 2004, hoofdredactrice van de Nederlandse Elle. Bij Elle werkte ze sinds 1997
op de redactie. Ook is ze juryvoorzitter bij Project Catwalk.

Mode combineren met politiek, dat
klinkt als de zuidpool verenigen met
de noordpool, of de zon koppelen aan
de maan. Zelden lagen twee werelden
verder van elkaar af: binnenkant
versus buitenkant, verstand versus
frivoliteit.
Misschien dat het daarom zo vaak
misgaat whenever the twain incidentically meet. Misschien dat er daarom
zo veel te mopperen valt als er een
nieuwe regering zich presenteert op
het bordes, en er zoveel te gniffelen is
op Prinsjesdag.
De redenen lijken me evident:
Het gros van de politici interesseert
mode geen biet, ze zijn er te druk en te
serieus voor.
Andere politici willen kiezen uit
principe voor het compromis en
kleuren ook in de klerenkast braaf binnen de grijze lijntjes.
Een deel zou misschien wel willen
maar durft niet te laten zien dat ze tijd
en geld besteden aan kleding. Stel je
voor dat ze voor ijdel werden versleten!
Aan deze grote duistere hemel schitteren goddank toch enkele dappere
sterren: de uitzonderingen die de regel
bevestigen dat politici geen modeliefhebbers zijn. In deze categorie zou
ik graag een staande ovatie willen
vragen voor Neelie Kroes, de grande
dame die begreep dat je om in Brussel
serieus genomen te worden niet alleen
je dossiers goed moet kennen, maar
ook de juiste kapper, boetiekhouder
en nagelstilist. In eigen land mogen
de handen daverend op elkaar voor
Lilianne Ploumen, de vrouw die op
werkbezoek in ontwikkelingslanden de
rubberen kaplaars niet schuwt, maar
bij de inhuldiging van de Koning gehuld
ging in een creatie van modekoning
Azzedine Alaïa.

Ook premier Rutte verdient een eervolle vermelding voor zijn pakken en zijn
bril, waarmee hij het toch maar mooi
schopte tot Vanity Fairs best dressed
list (‘…his tailor must be as good as his
optometrist’).
Zoomen we verder in op het Binnenhof, dan blijken daar stiekem nog meer
politici te huizen die hun uiterlijk volop
inzetten om hun boodschap te onderstrepen: het buitenissige kapsel van
Wilders past perfect bij zijn rol als
querulant. De truien van Spekman vertellen ook zonder woorden dat Hans dol
is op nivelleren.
In het verleden was dat niet anders:
Pim Fortuyns brede dassen beklemtoonden zijn ferme uitspraken, Gerdi
Verbeets parelkettingen ademden orde
en respect en Dries van Agts kekke
pakken en precieze kapsel waren even
archaïsch-keurig als zijn vocabulaire.
Sapristi!
Hoe mooi zou het zijn als behalve
bovengenoemde enkelingen ook alle
andere politici zouden begrijpen dat
mode geen lichtzinnige hobby is. Dat
het een instrument kan zijn om je werk
nog beter te doen en de puntjes op de i’s
van uitstraling te zetten.
Hoe het een manier kan zijn om gezien
te worden – al kan het in extreme
gevallen (de hoed van Ronald Plasterk
of de schoenenverslaving van de Britse
minister Theresa May) ook een beetje
afleiden van de boodschap die je te
vertellen hebt.
Los daarvan: hoe cool zou het zijn als
Marianne Thieme een garderobe had vol
diervriendelijke ontwerpen van Stella
McCartney, en de dames van GroenLinks zouden stralen in milieuvriendelijke kleren van Edun?

De werkplek.
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Of als verkeersminister Schultz van
Haegen zou verschijnen op stijlvolle
car shoes van Tod’s? Op die manier kun
je ook een luid en duidelijk statement
maken als je niet achter de interruptiemicrofoon staat.
Ik durf te wedden dat er bij elk
partijprogramma en elke portefeuille
wel een passende garderobe te
bedenken is.
En wat er nog niet is kan altijd nog bedacht en ontworpen worden. Dat niks
onmogelijk is, bewijzen de vijftien jonge
gelegenheidsontwerpers van Stichting
f6, die tien politici geheel op maat hebben aangekleed.

Voor dit project hebben ze zich
moeten verdiepen in de Nederlandse
democratie, een onderwerp waar ze
voordien weinig of niks mee hadden.
De vijftien deelneemsters hadden wèl
allemaal wat met mode, dus dat werd
het prachtige bruggetje waarmee
twee andere werelden die mijlenver
van elkaar verwijderd zijn – politiek
en ongeïnteresseerde jongeren – met
elkaar werden verbonden.
Benieuwd wat de fusie tussen mode,
politiek en jongeren gaat opleveren. Ik
hoop op een spannende, spetterende
cocktail die tot op het Binnenhof zal
nadreunen.
Cécile Narinx

HETPROCES
8

Inspiratie opdoen.
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Stichting f6 houdt geregeld gesprekken
met jongeren en enquêtes en daaruit werd
duidelijk dat jongeren (vooral meiden) wat
meer willen leren over politiek en democratie door middel van mode. Vervolgens zijn
we gaan kijken hoe we mode én jongeren
die politici ontmoeten (en vice versa) konden inkleden in de vorm van een project.
Dat project werd Political Catwalk waar,
op basis van ideeën van jongeren over
hun visie op politiek en democratie, hen
zelf mode lieten ontwerpen en maken voor
politici.
Omdat het de eerste keer is dat wij een
modeproject organiseren werd het een
lokaal project, in die zin dat Amsterdamse jongeren (meiden) de mode gingen
maken. De jongeren komen van Amsterdamse jongerenwerkorganisaties die zich
richten op talentontwikkeling van jongeren
waarbij jongeren met name hun talenten
leren ontdekken en de mogelijkheid krijgen
deze verder te ontwikkelen. Stichting f6
kan inmiddels putten uit een groot netwerk
onder Kamerleden, gemeenteraadsleden
en andere volksvertegenwoordigers en elf
van hen waren dan ook snel bereid mee te
doen.

De workshops

De jongeren leren door- en met mode en
maken kennis met verschillende mode
vormen en verdiepen hun inzicht daarin.
Political Catwalk is zo als het ware een
moderne vorm van cultuureducatie. Na
wat theorie over mode en een korte introductie over politiek en democratie gingen
we aan de slag met een brainstorm waar
de belangrijkste vraag was; waar denk je
aan bij politiek en democratie? Op basis
van de resultaten gingen we gezamenlijk
een vertaalslag maken naar hoe deze
ideeën uitgewerkt konden worden in
fashion ontwerpen voor de politici.
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AAN DE TEKENTAFEL

IDEEËN
12

Even brainstormen en ideeën uitwisselen.
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De ontwerpen en de ideeën
erachter

Om de jongeren wat ruimte te
geven stelden wij ze de vraag:
“hoe zien politici er uit in 2025”?
Het antwoord op die vraag
ging meestal gepaard met
taboe’s, zoals “waarom dragen
politici bijna geen jeans”?, of
“waarom dragen politici, als het
warm is, geen korte broekspijpen of luchtige topjes”?
Ook werden associaties, die bij
de jongeren opkwamen met
betrekking tot politiek en politici,
omgezet in ontwerpen. Associaties zoals
“politici twitteren toch altijd”?
en “waarom is er wel een
ouderenpartij [50+] en geen
jongeren- of kinderpartij” zijn
terug te vinden in de
ontwerpen.
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Hollandse glorie is de naam van de jurk omdat er zo veel is om trots op te zijn.

MODE
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Waarom wordt er geen denim gedragen in de politieke arena?
Spijkergoed is hot! En dan het liefst in een ‘couture’ versie. Allemaal
superchic en onconventioneel voor politici!

Transparante jurk met stempotloden
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Masterclass met
Matthijs van Bergen
Mattijs van Bergen studeerde aan de modeopleidingen Artez in Arnhem
en aan Central Saint Martins College in Londen. In 2012 won hij de Dutch
Fashion Awards en de International Incubator Award. In januari 2014
opende hij met zijn show de Amsterdam Fashion Week.

Dat met weinig middelen de mooiste dingen
ontstaan, bewijst ook zijn
autumn/winter 2009 collectie Blanco. Bij gebrek
aan budget gebruikte hij
daarvoor proefkatoen
dat hij vervolgens
bewerkte met een
balpen. Een onconventionele techniek
die desondanks net zo
arbeidsintensief bleek als
borduren.
Matthijs gaf voor ons een
hele mooie presentatie
met foto’s en video’s van
zijn werk. Hij vertelde over
zijn voorliefde voor plissé’s
en kleuren. Ook legde
hij uit hoe zijn ontwerpproces in het werk gaat.
Dat hij zelfs uit verschillende collecties kleding
meegenomen had was
de kers op de taart: de
jongeren konden de
ontwerpen van dichtbij
zien en zelfs aanraken.
Wat een fijne middag vol
inspiratie!
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“Ik geloof
in openheid
en volg mijn
hart”

Bezoekershal Tweede Kamer
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Bezoek aan de
Tweede
Kamer
Een belangrijke doelstelling van Stichting f6 is om ontmoetingen
tussen jongeren en politici te organiseren. Vandaar dat we verschillende pas sessies hebben georganiseerd waar de politici de (concept-) outfits gingen passen en de jongeren hen de maat gingen
opmeten. Politici stelden zich uiteraard kort voor en al snel volgden
discussies die verder gingen dan de mode die de jongeren aan het
ontwerpen waren. Gemeenteraadsleden kwamen bij ons op bezoek maar voor de Tweede Kamerleden gingen we in een bus met de
kledingstukken naar Den Haag.

De handelingenkamer
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POLITIEK
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Martijn van Helvert (CDA Tweed Kamerlid) en Wassila Hachchi
(Tweede Kamerlid voor D66) ontmoetten we in de fractiekamer
van de PvdA. Ze bekeken vol interesse naar onze ontwerpen.
Wassilia schitterde onder meer in een blauwe jurk en Martijn was
heel enthousiast over een pak met korte mouwen en broekspijpen.
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Gespeld, maten extra opgenomen en toen moesten de politici weer verder.
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Politici op locatiebezoek

Doorpassen en opmeten
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Met zijn allen druk bezig.

Summa College en St.Lucas op
bezoek

Daniëlle Nabuurs en Pien
Luijnenbur, beide studeren Specialist mode/
maatkleding bij Summa
Fashion, ontwierpen en
maakten voor Prinsjesdag de outfit van minister
Jet Bussemaker. Pien
en Daniëlle van Summa
Fashion maakten een jurk
en een jasje. De studenten van de afdeling
Creatief vakman van
SintLucas vervaardigden
schoenen, een
bijpassende hoed en tas
en accessoires van gedecoreerd keramiek en
glas. In de jurk is keramiek
en verguldsel verwerkt.
De dames gaven een
presentatie over het proces en het eindresultaat.

nog even druk bezig
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EEN AANTAL OUTFITS

6 van de in totaal 22 ontwerpen

31

Bruidsjurk van campagneposters-een huwelijk tussen alle partijen
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Transparante jurk met stempotloden

Waarom geen kinderpartij ?

Actualiteiten rok

Nederlandse Djellaba
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Political Catwalk werd mede mogelijk gemaakt door:

En werd ondersteunt door:
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In partnerschap met:
LENA the fashion library is dé kledingbibliotheek van Amsterdam waar je toegang hebt tot een
hoogwaardige collectie van de mooiste vintage, opkomende ontwerpers, duurzame labels en
door jou ingebrachte stukken, die je voor een vast bedrag per maand oneindig kunt wisselen.
Modemuze is een platform voor liefhebbers van mode en kostuums in Nederland: ter inspiratie, ontdekking en verdieping. Nederlandse musea bezitten talrijke grote en kleinere modeen kostuumcollecties die vanwege de kwetsbaarheid niet permanent zichtbaar zijn voor het
publiek.
Mercedes- Benz FashionWeek Amsterdam is een combinatie van modeshows van
aankomende talenten, ontwerpers en commerciële labels en merken. Mercedes- Benz
FashionWeek Amsterdam biedt een breed en gevarieerd programma bedoeld voor de modeprofessionele en hun relaties.
Summa College Fashion - verzorgt op maat gesneden mode- en textielopleidingen, variërend
van basismedewerker mode/maatkleding tot medewerker styling of productiebegeleider.

Catwalk Coach Mandy Dyonne studeerde aan de Amsterdamse Hogeschool voor de
Kunsten als danser , choreograaf en docent . Ze heeft gecoacht , onder anderen , de
modellen van de Elite Model Look , One management New York , Fusion New York , en heeft
samengewerkt met Toni Cohen en Emporio Armani , om er maar een paar te noemen .
IJdockzz is de jongerenwerkorganisatie van Amsterdam West. Wij richten ons op talentontwikkeling van jongeren waarbij zij met name hun talenten leren ontdekken en de mogelijkheid krijgen deze verder te ontwikkelen. Hiermee proberen we onder andere meer kansen
voor jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten.
Fotogram organiseert al meer dan 30 jaar cursussen, workshops en masterclasses, waarbij
jouw ontwikkeling, technisch, inhoudelijk èn creatief, voorop staat. Fotogram is ook de plek
voor exposities, thema-avonden en lezingen Fotogram is een toonaangevend cursusinstituut
en werkt samen met de Fotoacademie.
De Tweede Kamer der Staten-Generaal (ook Tweede Kamer genoemd) vormt tezamen met
de Eerste Kamer de Staten-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden (ook bekend als het
parlement). De Staten-Generaal zijn sinds 1814 de volksvertegenwoordiging voor Nederland.
Invito is spot on fashion voor iedere gelegenheid. We gaan samenwerking aan met de leukste
fashion bloggers, je ziet ons op social media en we komen voorbij in je favoriete tijdschriften.
We zijn net zo veelzijdig en eigenzinnig als jij.

Met dank aan:
Janet Biemold, Marielle Hilgenga, Froukje Bouman, Suzannen Boerema
Roy Cremers, Kristel Batenburg, Jan Harmen Dijkstra, Merel Veenendaal
Sam Trieu, Anja Sijben, Nora Schrader, Claartje van Haaren, Sixta Finsy-Besseling
Liesbeth Hasewinkel, Anna Mager, Kelly Blankestijn,Joanne Schouten,Jeroen Hermkens,
Bert Verleur,Maartje Borgers en Simone Kleinlooh.

