EN

De geschiedenis van de patch: van hippies tot
adel
Hoe is de patch ontstaan en waarom zien we dit accessoire weer opkomen?
15 sep 2016 / Marjolein Lammerts van Bueren
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Liefhebbers van patches, badges of emblemen kunnen hun hart
ophalen, want de trend uit de jaren 90 is terug. Mickey Mouse,
ijscohoorntjes, het logo van je favoriete muziekband, deze
nostalgische relieken kunnen weer rijkelijk opgeplakt, opgespeld en
opgestreken worden. Heb je nog een oude spijkerbroek? Knutsel hem
zelf vol met patches. Maar de grote vraag rijst: hoe is de patch ooit
ontstaan en waarom zien we dit accessoire weer overal tevoorschijn
komen? Een blik terug in de tijd.

Patches worden vaak in verband gebracht met armoede. Al in de derde eeuw voor Christus
repareerde men in het Oude China hun kleding met geborduurde stukjes stof. Eeuwen later, in het
Engeland van de Tudors (1485-1603), was het woord synoniem voor dwaas en schijnt het zelfs
de naam te zijn geweest van koning Henry VIII’s hofnar. Een patch zag er onverzorgd en
armoedig uit en droeg kleding die bestond uit verschillende aan elkaar genaaide lappen stof.

"Patches worden vaak in verband gebracht
met armoede"
Soldaten en rijke adel
De kleine, vaak geborduurde applicaties zoals wij die nu kennen, vinden we onder meer terug in
de dertiende eeuw. Soldaten droegen militaire emblemen op hun oorlogskleding om eenheid te
bevorderen. In de Renaissance werd het borduurwerk tot een hogere kunst verheven en verwerkt
in de uniformen van de rijke adel. De industriële revolutie begin 1800 zorgde ervoor dat de patch
niet langer handmatig, maar machinaal werd vervaardigd. Steeds vaker werd het stukje stof
gebruikt om rangen en standen aan te geven en stond het symbool voor onder andere autoriteit
(politie en militairen), organisaties en agentschappen (NASA), maar helaas ook minder \jne
zaken zoals afkomst en religie (Jodenster in WOII).
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Het ‘Anarchy Shirt’ werd in 1976 ontworpen door Vivienne Westwood en Malcolm McLaren, het modeduo dat ervoor zorgde dat de
punkmode in de mainstream modecultuur terecht kwam. Het shirt is een overblijfsel van de vroege punkperiode waarop
handgeschreven patches te zien zijn. Op deze manier waren Westwood & McLaren in staat om de normaal gesproken ‘standaard
kleding’ te personaliseren en te voorzien van een politieke boodschap. © Hiroshi Fujiwara Collection via dazeddigital.com

De politieke boodschap van de subculturen
Het waren de hippies in de jaren 60 die de patch als eersten verwerkten in hun kleding. Tijdens
deze protestjaren, die onder meer werden gekenmerkt door de seksuele revolutie, de
Vietnamoorlog en de opkomst van de televisie en de jeugd- en consumptiecultuur, ontstond er
een sterke wil tot zelfexpressie. De hippies zetten zich door middel van `ower power-emblemen
vol peace, love & happiness af tegen de gevestigde orde. Maar pas een decennium later werd de
patch onlosmakelijk verbonden met mode door de rebelse tegenbeweging Punk. Punk stond voor
authenticiteit en individualisme. Iedere patch die op punkkleding werd verwerkt stond hiervoor
symbool en kaartte eveneens maatschappelijke en politieke kwesties aan.

Van straatcultuur naar high end fashion
De excentrieke Vivienne Westwood en Malcolm McLaren waren de eerste ontwerpers die de DIYpunkesthetiek wisten te vercommercialiseren. In de jaren 90 sloeg de punkmode compleet over
naar de zogenaamde high fashion. De applicaties vonden gretig aftrek bij avant-gardistische
ontwerpers zoals Martin Margiela, Ann Demeulmeester en Raf Simons. Vooral bij Simons is de
‘rebelse’ patch sinds zijn eerste modecollectie in 1995 een terugkerend element.
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Met het bomberjack (links) uit de herfst/winter 2001-collectie ‘riot, riot, riot’, liet Simons zijn interesse in de punkesthetiek duidelijk
blijken. In zijn lente/zomer 2015-collectie kwamen de patches met fragmenten uit zijn persoonlijke verleden weer terug. Aan Vogue US
vertelde hij over de kleding: "It’s like mood boards you'd pin your favorite images to". © Rafsimons.com

Eigenheid
De patch is terug van weggeweest en beleeft sinds begin 2016 een enorme opmars. Tijdens de
afgelopen internationale modeweken zagen we shows vol geborduurde emblemen op de kleding
van merken als Dolce & Gabanna, Miu Miu, Alexander McQueen en Gucci. Het laatstgenoemde
merk heeft zelf sinds begin dit jaar een eigen ‘doe-het-zelfservice’ opgezet, waar klanten met
patches hun tassen, kleding en schoenen van Gucci naar eigen smaak kunnen aanpassen.
Ook in Nederland en België is dit kleine stuk stof niet meer weg te denken uit de hedendaagse
modecollecties. Onlangs ontwierp de Belgische couturier Dries van Noten voor ‘The Black
Leather Jacket Project’ van Barney’s New York een jas vol applicaties van bekende beelden uit
Parijs. Deze hommage aan de lichtstad had sinds de aanslagen eind 2015 een dubbele
betekenis, zo vertelde hij: “Homage to Paris. A City we all feel very close to. An expression also
of our emotion for Parisians after its recent dark period and our good wishes for the City of
Light.”
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Begin 2016 lanceerde Barney’s New York het project ‘The Black Leather Jacket’ ter ere van de terugkomst van het warenhuis op hun
oude adres aan Seventh Avenue en 17th Street. Het project was een hommage aan een iconisch evenement in 1986 genaamd
‘Decorated Denim’, waarvoor spijkerjasjes door bekende ontwerpers werden gecustomized en later werden geveild. De opbrengt ervan
ging naar een AIDS-organisatie. Dertig jaar later werd dit project nieuw leven ingeblazen, met onder meer een ontwerp van Dries van
Noten. © Christies NYC

De ontwerper die in Nederland waarschijnlijk het meest bekend staat om zijn patchwork is Bas
Kosters. Niet alleen in zijn kunst, maar ook in zijn modewerk verwerkt hij zijn persoonlijkheid en
ideeën in patches en ontwerpt zelfs zijn eigen badges. Tijdens de 25e editie van Amsterdam
Fashionweek verscheen de maatschappijkritische modeontwerper in een eigen creatie. En aan
zijn arm? De leren schooltas met een op de jaren ’80 geïnspireerd patchmotief, die hij voor het
merk Old Schoolbags ontwierp.
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Streetstyle van Bas Kosters tijdens de 25ste editie van Amsterdam FashionWeek. © Team Peter Stigter

Andere Nederlandse voorbeelden zijn Zoe Karssen, Scotch & Soda, G-Star en Esther Haamke
tijdens A FashionWeek. Ook Haamke laat de de patch veelvuldig terugkomen in haar collecties,
zoals te zien in The Fortune collection uit 2015. Deze op sport- en popcultuur geïnspireerde
modecollectie bood door middel van speelse casinotekens, felle kleuren en glitter, een
humoristische kijk op de materialistische maatschappij van tegenwoordig.

LEES OOK
Enter Subtropia: Esther Haamke verrast tijdens MBFWA met
multidisciplinaire pool party in De School
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Patches in de The Fortune collection (2015) van Esther Haamke.
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Links: Ter ere van de tienjarige samenwerking van G-Star RAW met de Australische industrieel ontwerper Marc Newson kwam eind
2014 de Reversible Tour Jacket uit. Newson: “De patches weerspiegelen mijn continue en blijvende interesse in de toekomst, de
technologie van de ruimtevaart en verkenning van de ruimte.”. Rechts: De Cartoon hands ‘Janis’ Boyfriend pants uit 2016 ontworpen
door Zoe Karssen. G-Star RAW by Marc Newson © g-star.com / Zoe Karssen © zoekarssen.com
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Winterse muts en denim voorzien van geborduurde patches bij Maison Scotch. © Scotch & Soda

De macht van de patch
Al eeuwen vervult kleding een symbolische, communicatieve en esthetische rol. Ook de patch is
hier een uitstekend voorbeeld van. Het accessoire heeft niets meer met armoede te maken, maar
is een geliefd en geaccepteerd object in wereld van de high fashion. Het is speels en dient als
spiegel van de tijdsgeest. Het beïnvloedt onder meer de sociale saamhorigheid en het is een
middel voor politieke uitingen en personal storytelling. Naast de sociale en politieke lading, lijkt
identiteit steeds meer het sleutelwoord te zijn voor het gebruik van de patch anno 2016.
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