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CARIN S C H N ITG E R

Ijdelheid hoeft geen ondeugd te zijn
De Vereeniging voor Verbetering van Vrouwenkleeding

ln 1904 verscheen in het Duitse tijdschrift Simplizissimus een spotprent op 
het reformkleed, getekend door Bruno Paul: een vrouw in een sluikvallende 
reformjapon zegt tegen een modieuze, met veel versiersels uitgedoste dame: 
‘Het reformkleed is voor alles hygiënisch en het houdt het lichaam in goede 
conditie voor de moederplicht.’ Waarop de dame haar toebijt: ‘Zolang u die 
lorren draagt, zult u helemaal niet in die positie komen!’

Met deze prent werd dus gesuggereerd dat de reformkleding dragende 
vrouw er te onaantrekkelijk uitzag voor mannen. Getuige de vele spotpren
ten op dit thema die omstreeks 1900 in binnen- en buitenlandse tijdschriften 
verschenen, werden in de publieke opinie de begrippen reformkleding en 
feminisme met elkaar verbonden. De kleding was onaantrekkelijk en zo ook 
de vrouwen die deze droegen. Ik vroeg me af of reformkleding alleen door 
feministische vrouwen werd gedragen en of deze kleding deel uitmaakte van 
veranderingen in een groter cultureel geheel.

In Van Moeder op Dochter wordt lichtelijk negatief geschreven over 
reformkleding: men erkent weliswaar het belang van deze kleding voor de 
bewegingsvrijheid van de vrouw, een decente en praktische dracht in tegen
stelling tot de mode, maar de draagsters waren vervallen in het andere ui
terste van loshangende jurken, hoogstens versierd met enkele steekjes.’ Deze 
japonnen werden door tegenstanders en tegenstandsters bespot met de naam 
‘hobbezak’ . Tussen de vrouwenbeweging en de Vereeniging voor Verbete
ring van Vrouwenkleeding bestond dan ook een wat dualistische verhou
ding: was het niet beter om onbenulligheden als kleding en mode af te zwe
ren? Men had wel wat anders aan het hoofd. Zeer veel voorvechtsters van 
vrouwenrechten droegen de reformkleding toch; immers, de ‘nieuwe vrouw’ 
had ‘nieuwe kleren’ nodig! Men verbond een algemene morele betekenis aan 
het dragen van mooie en tegelijk praktische kleding. Een nieuwe vrouwen
dracht zou niet prikkelend moeten werken, ze zou een meer eeuwig geldende 
schoonheid moeten uitstralen en de persoonlijkheid van de draagster zou 
niet moeten worden verdoezeld door de kleding, maar juist moeten worden 
ondersteund en benadrukt. Een hoogstaand ideaal, dat lijnrecht indruiste 
tegen de principes die het modemechanisme omstreeks 1900 bepaalden. 1 1

1. W.H. Posthumus-van der Goot en A. de Waal (red.), Van Moeder op Dochter. (1948) Nijme
gen 1977 3  pp. r24-125.
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In de afgelopen jaren is er in Amerika, Engeland, Duitsland en Noor
wegen onderzoek gedaan naar reformkleding.2  3 Daaruit blijkt dat het streven 
naar een nieuwe dracht allereerst voortkwam uit de behoefte aan gezondere 
kleding en dat in de diverse landen kunstenaars probeerden om die kleding 
volgens nieuwe esthetische eisen vorm te geven. Het dragen van dergelijke, 
van de mode afwijkende kleding vereiste moed. De vrouwen die er uiteinde
lijk toe overgingen, leidden veelal ook op andere manieren een leven dat van 
het geijkte patroon afweek.

Op het vraagstuk van de esthetiek was ook allereerst mijn belangstel
ling gericht bij mijn onderzoek naar de situatie in Nederland.3 In dit artikel 
gaat het echter niet om reformkleding als kunstuiting, maar als maatschap
pelijk fenomeen. De hoeveelheid bronnen bleek overweldigend te zijn. Er 
waren in de eerste tien jaar van deze eeuw maar liefst vier tijdschriften op dit 
gebied en er bestond een vereniging, de Vereeniging voor Verbetering van 
Vrouwenkleeding (de VvVvV), waarvan het archief bewaard is gebleven.4 5

De groeiende mode-industrie in de vorige eeuw

Steeds meer burgervrouwen konden na 1850 de mode actief volgen. Eeu
wenlang was modekleding een privilege geweest van de hogere klassen, maar 
hierin kwam verandering door sterk verbeterde industriële mogelijkheden 
(zoals de naaimachine en een sterk vergrote machinale stoffenproduktie), die 
ervoor zorgden dat modeveranderingen snel in stof en model nagevolgd kon
den worden. In feite werd dit al gauw een vicieuze cirkel, want doordat de 
industrie een mode sneller verspreidde, gingen de voorloopsters eerder tot 
iets nieuws over. Er vond een verdere democratisering van de mode plaats 
door massaproduktie van goedkope confectiekleding en door de uitgave van 
modetijdschriften met patronen. De als gevolg van opkomende handel en 
industrie schoksgewijs groeiende welvaart deed het kledinggebruik stijgen.5 

Om zich te blijven onderscheiden van de massa werd het voor vrou
wen uit de gegoede klassen een ‘must’ om kostbare kleding te dragen, het

2. Zie voor informatie over de ontwikkeling van reformkleding in deze landen onder meer: 
S.M. Newton, Health. Art and Reason, Dress reformers o f  the 19 th century. Londen 1974, en 
B. Stamm, Das Reform kleid in Deutschland. Diss. Berlijn 1976.
3. Zie: Reformkleding in Nederland. Utrecht 1984. Deze catalogus verscheen ter gelegenheid 
van de gelijknamige tentoonstelling in het Centraal Museum te Utrecht, september-november 
1984, en werd geschreven door Carin Schnitger (vrouwenkleding) en Inge Goldhoorn (kin
derkleding).
4. Dit archief bevindt zich in het Gemeentearchief van Amsterdam. De vier tijdschriften waren: 
het Maandblad der Vereeniging voor Verbetering van Vrouwenkleeding (1899-1926); Schoon
heid door Gezondheid (1902-1904); Réforme (1903-1904) en D e Vrouw en haar Huis (vanaf 
mei 1906). Dit laatste was weliswaar een algemeen blad, maar op het gebied van de mode liet 
men alleen reformkleding zien.
5. Mode voor iedereen. Confectie 1880-1980. Catalogus Haags Gemeentemuseum, 19 8 1.
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geen door de Amerikaan Thorstein Veblen in 1899 is gekenschetst als ‘con- 
spicuous consumption’ .6 Hun kleding toonde heel duidelijk dat zij vrijelijk 
en op oneconomische wijze geld uit konden geven en het bewegingsbelem- 
merende karakter benadrukte dat zij niet genoodzaakt waren om met hard 
werken het inkomen te verdienen: hoeden in de meest uiteenlopende vormen 
en zwaar van versieringen, hoge hakken, lange rokken met draperieën, ex
cessief lang haar. De apotheose van dit alles was het korset, dat de vrouw in 
zeer veel bewegingen belemmerde en dat haar gezondheid ernstig schaadde 
door de verminking van het lichaam, omdat veel organen in de verdrukking 
kwamen.

Zolang er korsetten zijn gedragen (reeds vanaf de 1 5de eeuw), zijn er 
klachten over geuit. Het aantal grieven nam aan het eind van de 18de eeuw 
sterk toe, omdat de korsetten van die tijd niet alleen de taille en de borst 
insnoerden, maar ook door middel van schouderbanden de schouders naar 
achteren en de uitstekende schouderbladen naar binnen duwden. In Beder
ving van het menschelijke geslacht door het gebruik der baleinen keurslijven, 
een in 1777 in Dordrecht uitgegeven vertaling van een werk van de Franse 
arts Bonnaud, worden zeer gedetailleerd allerlei klachten en ziekten opge- 
somd die veroorzaakt konden worden door het dragen van een korset: in 
elkaar gedrukte ribben, een vervormde maag en lever, baarmoederkanker en 
allerlei onverklaarbare ziekten. Omdat de vrouw met ingedrukte longen niet 
vrij kon ademhalen, zou zij volgens Bonnaud en vele negentiende-eeuwse 
artsen na hem, extra aanleg hebben voor tering. Zeer veel artsen waren om
streeks 1900 nog van mening dat man en vrouw een verschillende ademha
ling hadden omdat vrouwen hun buik niet uitzetten bij het ademhalen. Maar 
de buik zat in de knel door het korset! In de jaren 1890 werd het middel meer 
en meer ingesnoerd tot de ‘wespentaille’. Men begon zich nu toch wel te 
realiseren dat er veel gevaren aan het dragen van een korset verbonden waren 
en er kwamen ‘gezondheidskorsetten’ in de handel, waarvan het model van 
de Franse arts Madame Gaches-Sarraute zeer beroemd werd. Dit korset on
dersteunde maag en buik (de buik werd bij het ‘ouderwetse’ korset naar 
beneden gedrukt, hetgeen vaak darmverzakkingen tot gevolg had). De 
draagsters snoerden zich echter ook in dit nieuwe type korset weer stevig in, 
waardoor de boezem naar voren en de billen naar achter werden gestuwd, 
hetgeen resulteerde in een S-lijn, een nieuwe onnatuurlijke gestalte.

De vrouw leverde dus veel vitaliteit in, maar daar stond tegenover dat 
zij aan achtenswaardigheid won, omdat zij door haar mooie, dure kleding en 
door haar kennelijke ongeschiktheid om te werken de financiële status van 
haar man uitdrukte.

Veblen zag drie elementen die bepalend waren voor de mode en het 
snelle veranderen daarvan: kleding moest duur, ongemakkelijk en up-to-

6. Th. Veblen, The Theory o f the Leisure Class. Londen 1970, pp. 60 e.v. De eerste druk van dit 
werk verscheen in 1899 in Amerika; ned. vert. De theorie van de nietsdoende klasse. Amster
dam 1974.
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Het m odeblad D e G racieuze, een Nederlandse vertaling van het Duitse blad D er  
Bazar, g a f na mei 19 0 2  elke m aand ook  een reform m odel, om dat deze nieuwe 
dracht volgens h aar niet m eer genegeerd kon w orden. H et verschil tussen een 

reform kleed en een m odejapon valt hier heel duidelijk op . D e G racieuse, 19 0 6 .
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date zijn.7 Vooral het laatste element zorgde voor de wedloop in de mode- 
industrie. Tegelijkertijd met deze versnelde ontwikkeling gingen er stemmen 
op om deze wedloop af te zwakken en te streven naar een meer democrati
sche verdeling van goede, betaalbare kleding. In Amerika, Engeland en 
Duitsland ijverden vrouwen in de tweede helft van de 1 9de eeuw voor deze 
belangrijke kwestie, die niet alleen draaide om de kleding, maar ook om een 
omvorming van de hele maatschappij, om een zoeken naar ‘natuurlijkheid’ 
en niet in de laatste plaats om de positie van de vrouw.

Voorlopers in het buitenland

Hoe de strijd voor vrouwenrechten en reformkleding met elkaar verbonden 
waren, blijkt al uit de ontwikkelingen in het buitenland in de tweede helft 
van de 19de eeuw. In 18 5 1 kondigde Mrs. Amelia Jencks Bloomer in Seneca 
Falls (VS) een ‘ reform’ van vrouwenkleding aan in het feministische tijd
schrift The Lily, een blad waarvan zij zelf eigenares en uitgeefster was. In 
plaats van lange zware rokken stelde zij een dracht voor met een pofbroek, 
de later zo bekend geworden ‘bloomers’ . Gedurende een achttal jaren werd 
de broek door vooruitstrevende vrouwen gedragen, daarna verdween hij uit 
het Amerikaanse straatbeeld. Mrs. Bloomer was betrokken bij de Women’s 
Rights Movement, een beweging waarbinnen de belangstelling voor re
formkleding levend bleef.8 9

Het verantwoorde ondergoed, dat in de jaren 1880 bij postorderbe
drijven verkrijgbaar was, had veel succes.9 De relatie tussen Europa en Ame
rika was niet innig op het gebied van de verbeterde kleding (en er bestond in 
die tijd in Europa nog geen georganiseerde vrouwenbeweging). De pofbroe
ken van Mrs. Bloomer sloegen hier niet aan, ondanks de belangstelling voor 
hygiënische, rationele en esthetische hervorming van de kleding.

Het vraagstuk wel o f  geen broek was een steeds terugkerend probleem 
binnen de reform. Moest men een zekere masculinisering teweegbrengen in 
de vrouwenkleding, bijvoorbeeld door de praktische lange broek over te 
nemen, samen met een overhemd en een jasje? Vrijwel alle reformdraagsters 
bleven de voorkeur geven aan de lange rok en liever nog een japon. Zij waren 
bang beschuldigd te worden ‘de broek te willen aanhebben’. Dit kledingstuk 
was al te afwijkend van de vrouwenmode en daarom durfde men het dragen 
ervan niet aan. Pas tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het geaccepteerd dat 
vrouwen zo nu en dan een pantalon droegen, wanneer zij werkzaamheden 
van de aan het front vechtende mannen overnamen. Met de opkomst van de

7. Th. Veblen, a.w., p. 122 .
8. S.M. Newton, a.w., pp. 3-4. Zie ook: A.W. Murray, ‘The Bloomer Costume and Exercise 
Suits’ , in: Waffen- und Kostümkunde, 19 72, nr. 2, pp. 10 3 -1 18 .
9. D. Warner, ‘Fashion, Emancipation, Reform and the Rational Undergarment', in: Dress 
19 7 8. The Annual Journal of the Costume Society of America. New York 1978, p. 29.
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fiets (omstreeks 1 895) verscheen de pofbroek enige tijd op straat. Het ging 
hier echter om modekleding, waarbij zelfs een korset gedragen werd! De 
VvVvV zou enkele jaren later voor het fietsen een ‘verkorte rok’ (enkellang) 
adviseren,

In Engeland hield de kledingreform weliswaar verband met vrouwen
rechten, maar vooral het artistieke en het hygiënische aspect kregen daar de 
volle aandacht. De losse, op Griekse en middeleeuwse kleding gebaseerde 
dracht van de pre-rafaëlieten10 11 12 leidde via het warenhuis Liberty tot een mode 
voor de artistieke kringen van heel Europa.

In Duitsland ontwikkelde de reformkleding zich op veel grotere schaal 
dan in Engeland en Amerika, omdat de vrouwenbeweging hier van verbeter
de kleding een duidelijk programmapunt maakte. Het Internationale Kon- 
gress für Frauenwerke und Frauenbestrebungen leidde in oktober 1896 tot 
de oprichting van de Verein für Verbesserung von Frauenkleidung." In de 
Duitse maatschappij bestond, ook buiten de vrouwenbeweging, een voe
dingsbodem voor het relatieve welslagen van de nieuwe kleding, omdat er bij 
diverse groepen in de maatschappij uit ontevredenheid met de bestaande 
verhoudingen belangstelling was voor ‘Lebensreform’. Deze groepen wilden 
terug naar een ‘natuurlijke levenswijze’ , zonder technologie, industrialise
ring en verstedelijking. Men poogde dit te bereiken door zich te richten op 
natuurgeneeswijzen (massages, bewegingskuren, licht- en luchtbaden), vege
tarisme en naaktcultuur, om zo door een reinigingsproces te komen tot de 
‘natuurstaat’. De natuurmens, zowel de vrouw als de man, was naakt en 
zuiver, de vrouwenmode met haar veel te erotische werking was verwerpe
lijk.12

In Nederland waren hiervan ook heel duidelijk trekken te zien. Bij
voorbeeld in de Vegetarische Bond, in de politieke stellingname in kolonies 
als die van de christen-anarchisten in Blaricum en Frederik van Eedens ‘Wal
den’ bij Laren, in massage-instituten die werkten volgens de Mensendieck-, 
Muller- of Sandermethode, en in inrichtingen die werkten met natuurgenees
wijzen (bijvoorbeeld ‘Natura Sanat’ onder leiding van dokter Eykman in 
Scheveningen). Velen zagen het belang van preventieve geneeskunde: vegeta

10 . Dc oprichters van de ‘Pre Raphaelite Brotherhood’ {1848), John Millais, William Holman 
Hunt en Dante Gabriel Rossetti, wilden zich bij het schilderen geheel onbevangen onderwerpen 
aan de natuur. Het was voor hen noodzakelijk, bijvoorbeeld de plooival van een kledingstuk 
direct voor zich te zien. Het probleem was, dat zij een voorkeur hadden voor middeleeuwse en 
1 5de-eeuwse onderwerpen. Authentieke kleding was niet meer voorhanden en op basis van 
Camille Bonnards Le Costume Historique ontwierpen de pre-rafaëlieten de 'waarheidsgetrou
we' kleding zelf. Hun modellen, meest vrienden en familieleden, bleven de vaak wijde japonnen 
ook in het dagelijks leven dragen, zonder de in die tijd modieuze crinoline. Zie: S.M. Newton, 
a.w., pp. 24-34.
1 1 .  Zie voor latere naamsveranderingen en voor door de Duitse vereniging uitgegeven tijd
schriften: B. Stamm, a.w., pp. 49-51.
12 . J .  Frecot, 'Die Lcbcnsreformbewegung’, in: Das wilhelminische Bildungsbürgertum. Göt- 
tingen 1976, pp. 13 8 -15 2 .
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risch eten (vet vlees gaf geen kracht, in tegenstelling tot wat men toen nog 
vaak aannam), geen korset dragen, voorlichting tegen roken en tegen alco
holmisbruik, voorlichting ter bestrijding van kindersterfte, een achturige 
werkdag en de vaststelling van een minimumloon!13

Reformkleding in Nederland

De Nederlandse vereniging voor verbeterde vrouwenkleding werd naar 
voorbeeld van de Duitse vereniging opgericht, met als doel het propageren 
van reformkleding. Zij ontstond in 1899, als gevolg van de Nationale Ten
toonstelling van Vrouwenarbeid, die in 1898 in Den Haag werd gehouden. 
Daar werd een prijsvraag uitgeschreven voor een kostuum voor de werkende 
vrouw. De eisen van de prijsvraag waren, dat men met name voor werkkos- 
tuums stoffen koos die hygiënisch en praktisch waren, niet te dicht van weef
sel, toch sterk, gemakkelijk van stof te ontdoen en wasbaar (de meeste bo
venkleding kon namelijk niet gewassen worden, alleen afgeborsteld!).14

De bezwaren tegen de modekleding die door de confectie-industrie 
werd geproduceerd, werden opgesomd door Suze Groshans, een van de or
ganisatrices van de tentoonstelling, in de brochure Iets over V rouw enkle
ding en Gezondheid, die tijdens de tentoonstelling verscheen.15 Zij veroor
deelde onder meer het op straat dragen van een sleep aan japonnen (in ver
band met het gevaar van het overbrengen van onder andere tuberculose), het 
dragen van hoge nauwe boorden met baleintjes die de hals afsnoerden, en het 
dragen van nauwe schoenen met hoge hakken. Belangrijke punten waarte
gen zij verder ageerde waren allereerst het insnoeren van de taille door het 
korset, te zware kleding en overmatige verwarming van het lichaam door 
niet-poreuze, dat wil zeggen niet-ademende kleding. Bovendien uitte zij be
zwaren vanuit een moreel standpunt: zij veroordeelde de grote luxe van de

13 . In  G. Luchtmans, Schoolgeneeskunde en volksgezondheid. ’s-Gravenhage 1900, worden al 
deze elementen, belangrijk voor de ontwikkeling naar betere hygiënische en sociale omstandig
heden, genoemd. De bevolking als geheel zou zichzelf zo in een betere fysieke conditie brengen. 
Luchtmans probeerde de mensen mondiger te maken tegen de veelal conservatief denkende en 
handelende doktoren, die volgens hem veel te veel vasthielden aan dogma’s en systemen (de 
‘ schoolgeneeskunde’). Zijn boek bevond zich in de bibliotheek van de VvVvV en kon door de 
leden geleend worden.
14. Het winnende ontwerp was een eenvoudige blauwe, eendelige japon, ontworpen door de 
Haagse dameskleermaakster mevrouw J. Roosenschoon-Gratio. Hoewel de meeste van de 17  
inzendingen niet aan de eisen beantwoordden, was men blij met de reacties die losgekomen 
waren, ook die in de congreskrant Vrouwenarbeid. Naar aanleiding van de tentoonstelling 
waren 250 adhesiebetuigingen binnengekomen en men meende dat het tijdstip gunstig was om 
een vereniging op te richten.
15 . Suze Groshans gaf grote bekendheid aan de nieuwe kleding. In 1897 was er echter in Belang 
en Recht, p. 47, door Geertruida Carelsen al aandacht besteed aan de oprichting van de Duitse 
vereniging.
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Huishoudjapon van rode denim, omstreeks 1903 gemaakt. Langs de rand van het 
bolerootje (een jasje dat we veel zien bij de reformkleding) zijn sierstiksels 
aangebracht. Coll. Het Nederlands Kostuummuseum, Den Haag. (Foto: Centraal 
Museum, Utrecht)
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mode, die volgens haar de verbeelding van jonge mensen in een soort ‘broei- 
kas-atmosfeer’ bracht! Het steeds wisselen van de mode moest een halt toe
geroepen worden, omdat dit het welzijn van mens en dier in gevaar bracht. 
Ook vroeg ze aandacht voor de naaisters, die de ene helft van het jaar bijna 
dag en nacht moesten doorwerken tegen absurd lage lonen en tijdens de 
zomermaanden, de ‘slappe tijd’, nagenoeg geen werk en dus geen inkomsten 
hadden. Zij riep ook op om geen bont meer te dragen (onder de kop ‘Mode- 
wreedheden’ werd later in het Maandblad van de vereniging bijvoorbeeld 
melding gemaakt van het levend villen van moederrobben, wier jongen van 
honger omkwamen) en om geen veren meer als hoedversiering te gebruiken 
(in de jaren 1890 waren de hoeden zelfs vaak met opgezette vogeltjes ver
sierd). Al deze bezwaren werden door de VvVvV gedeeld.

Deze bezwaren werden ook steeds genoemd in het Maandblad der 
Vereeniging voor Verbetering van Vrouwenkleeding, waarvan het eerste 
nummer op 1 november 1899 verscheen. Dit blad bracht artikelen over het 
hoe en waarom van reformboven- en -onderkleding, tekeningen van model
len, verenigingsnieuws en elke maand een knippatroon. In de eerste jaren 
werd vooral aan de hygiëne veel aandacht besteed; vanaf 1903 nam ook de 
belangstelling voor de artistieke vormgeving van de reformkleding toe. Enige 
jaren later werd de naam van het blad gewijzigd in Maandblad der Vereeni
ging Vakschool voor Verbetering van Vrouwen- en Kinderkleeding en vanaf 
januari 19 10  heette het Onze Kleeding, omdat men in deze naam een ruimere 
opvatting vond doorklinken. Men wilde nu alles beschouwen en opnemen 
wat tot het kledingvraagstuk van de vrouw behoorde.16 De vereniging hield 
ook lezingen en organiseerde tentoonstellingen, vaak in samenwerking met 
winkeliers die reformkleding verkochten. Men gaf circulaires en brochures 
uit. Een Centrale Keuringscommissie beoordeelde ingezonden voorbeelden, 
meest van reformondergoed, dat fabrikanten en winkeliers wilden gaan ver
vaardigen.

De vereniging groeide snel: in april 1900 telde ze 650 leden, in septem
ber 1903 een kleine 2000. Ze was internationaal gezien de grootste. Toch 
waren veel reformkleding dragende dames waarschijnlijk geen lid. In ver
schillende delen van het land werden afdelingen opgericht, waarvan de 
grootste Amsterdam en Den Haag waren. In de noordelijke en zuidelijke 
provincies, waar de belangstelling te klein was om een afdeling te kunnen 
opzetten, werden ‘correspondentschappen’ opgericht, waar geïnteresseer
den inlichtingen konden krijgen. Ook in Nederlands-Indie werd propaganda 
gemaakt. Via de afdelingen kon men de ‘hoofdbestuursdoozen’ aanvragen, 
waarin voor verschillende doelgroepen goedgekeurde reformkleding bijeen

16. Dit naar aanleiding van de naamswijziging van het blad van de Duitse vereniging in Neue 
Frauenkleidung und Frauenkultur (19 10), om aan te geven dat men veel meer aandacht wilde 
gaan besteden aan de hele reformcultuur, De Nederlandse en de Duitse vereniging onderhielden 
regelmatig contact. De VvVvV was bijvoorbeeld lid van de in 1903 opgerichte Freie Verein für 
Verbesserung von Frauenkleidung in Dresden.
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gebracht was. Er was een doos met zuigelingen- en kinderkleding, een met 
dameskleding en een met goedkope of volkskleding. Men kon zo eerst de 
kleding bestuderen voordat men tot het dragen ervan overging.

Uit het bovenstaande blijkt, dat de zaak gedegen werd aangepakt. Met 
grote ernst probeerde men de nieuwe dracht onder alle lagen van de bevol
king te verspreiden, maar de meeste leden behoorden toch tot de midden
stand en de gegoede klassen. Het ineens overgaan op reformkleding bracht 
voor minder draagkrachtigen veel te veel kosten met zich mee en de nieuwe 
kleding was aanvankelijk voor velen ook onaanvaardbaar excentriek. Daar
om werd zij vooral in politiek en maatschappelijk vooruitstrevende kringen 
gedragen.

Schrijfsters als Marie M etz-Koning17  * en Anna van Gogh-Kaulbach 
maakten propaganda voor de nieuwe artistieke dracht. Ook in de muziekwe
reld was ze populair, vooral bij concertzangeressen, en bij de componiste 
Catharina van Rennes, die onder meer de openingshymne voor de Tentoon
stelling van Vrouwenarbeid componeerde. Er zijn diverse foto’s bewaard 
gebleven waarop zij te zien is in prachtige reformgewaden. Veel draagsters 
van reformkleding waren tevens geïnteresseerd in spiritisme, theosofie en 
andere in die tijd nieuwe levensbeschouwelijke stromingen.

In streng-religieuze kringen vond de nieuwe kleding geen aanhang; in 
de provincies Zeeland, Brabant en Limburg waren dan ook bijna geen leden.

In Die Neue Frauenkleidung van april 1909 werd bericht dat de re
formkleding in Nederland meer dan ergens anders door de werkende vrouw 
gedragen werd (lees hier: de werkende burgervrouwen, niet de arbeidsters!), 
maar dat betekent niet dat ze alleen gedragen werd door vrouwen die zelf 
hun inkomen wilden of moesten verdienen. De vereniging beijverde zich om 
mensen met weinig geld in de gelegenheid te stellen reformkleding te maken. 
In 1901 verspreidde men twee reclamebladen, een voor vrouwen met een 
goedgevulde beurs en een ‘voor haar voor wie elke stuiver er één is’ . Volks
vrouwen werd aangeraden het aantal rokken te verminderen, een tricot 
borstrok en broek direct op de huid te dragen (zo spaarde men een hemd of 
een flanel uit) en strakke banden te vermijden.18 Op die manier kon men 
zonder extra kosten al enigszins verbeterde kleding dragen.

In 190 1 klaagde men over het feit dat er slechts 32 arbeidersleden 
waren. Men ging ertoe over om hen, indien zij de hoofdbestuursvergaderin
gen wilden bijwonen, een presentiegeld aan te bieden, zodat ze geen schade 
zouden lijden wanneer ze vrijaf namen. Het Maandblad was echter door zijn 
prijs en inhoud niet geschikt om de verbeterde kleding te verspreiden bij de

17 . Marie Metz was enthousiast over de reformdracht omdat deze naar haar mening geen uni
form kon worden. Elk lichaam is immers anders, en de reformjapon zou zich naar dat lichaam 
voegen en niet andersom. Z ij merkte op: ijdelheid is geen ondeugd, het hoeft geen uitvloeisel 
van zielloze nuffigheid te zijn, het kan uit schoonheidsgevoel zijn’ in: De Hollandsche Lelie, 6 
mei 19 0 3, pp. 875-876.
18. Om op die manier de beruchte ‘snoerlever’ te voorkomen.
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‘kleine burgerluiden en werklieden’ ; het bleek toch te veel gericht op de uit
gaande dames, al was dit niet de bedoeling. Typerend zijn in dit verband de 
benamingen van de japonnen: ‘wandeljapon’, ‘huisjapon’, ‘avondkleed’ , 
kortom, kleding voor mensen die zich speciaal kleden voor verschillende 
uren van de dag.

De kwestie op welke groep men zich moest richten was voor de vereni
ging zelf ook een probleem, en een meningsverschil hierover leidde in 1902 
tot een scheuring in het hoofdbestuur. De ‘Radicalen’, meest afkomstig uit 
Amsterdam, wilden vooral modellen geven voor de vrouw met weinig geld. 
Deze groep meende dat de beweging de meeste kans van slagen had, wanneer 
zij uitging van de werkende vrouw uit de middenklasse. Het hygiënische en 
praktische aspect betekende voor deze groep slechts middel om het doel te 
bereiken van de ‘vrijmaking van de vrouw van mode en conventie’ . De Radi
calen zagen de kleding veel minder als een geïsoleerd verschijnsel dan de 
andere groep, de ‘Gematigden’ (van wie de meesten in Den Haag woonden). 
Deze waren van mening dat alle verbeteringen uit moesten gaan van die 
dames die veel geld konden besteden aan hun toilet en die daardoor, zo 
redeneerde men, macht konden uitoefenen op fabrikanten, winkeliers en 
kleermaaksters.19 Onder leiding van mevrouw J. Bouman-de Lange werd een 
nieuw blad opgericht, Schoonheid door Gezondheid. Wat zij wilde bereiken 
was ‘kleedinghygiëne’ , een streven dat volgens haar niets te maken had met 
‘sociale vraagstukken, standsverschil en dergelijke zaken meer’. Algemene 
gezondheid was het belangrijkste en dat stond geheel los van ‘alle andere 
vooruitstrevende bewegingen’ .20

De Vereeniging richtte zich voortaan vooral op de vrouw uit de mid
denklasse: de werkende vrouw en de moeder van een gezin. Om de arbeiders
vrouwen toch bij de kledingverbetering te betrekken zocht men naar nieuwe 
middelen zoals naai- en knipcursussen, gratis toegankelijke tentoonstellin
gen en informatiebijeenkomsten. Helaas hadden deze bij de beoogde groep 
meestal weinig succes. Bladen die men in 1906 en 1907 aangewezen achtte 
voor propaganda onder het volk waren De Naaisters- en Kleermakersbode, 
Ons Streven (orgaan van de Algemeene Nederlandsche Dienstbodenbond), 
De Proletarische Vrouw en Het Volk. In deze bladen is echter niet veel van de 
propaganda terug te vinden. Margaretha Meijboom schreef een serie van 
vier boekjes over Goedkoope Reformkleeding, waarmee zij door tips voor 
goedkoop zelf te maken onder- en bovenkleding de lasten van de huismoeder 
wat probeerde te verlichten.21

In 1907 voldeden merkwaardigerwijs nog veel modellen in de ‘volks-

19. Maandblad, april 1902, pp. 41-42. De ‘Gematigden’ bleven wel lid van de vereniging.
20. Maandblad, april 1902, p. 34.
2 1. Deze brochures werden uitgegeven bij Drukkerij Vrede in Amersfoort. Margaretha was 
enige tijd medewerkster van het Maandblad en secretaresse van de vereniging. Buiten haar 
rcformactiviteiten was zij bekend door haar vertalingen uit het Noors (onder andere Nora van 
Ibsen) en het Deens.
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Annette Versluys-Poelman in een eenvoudige reformjapon. Portret in de serie 
‘Bekende tijdgenooten die reformkleeding dragen’, in: Onze Kleeding, 1910.

Mevrouw Van Eeghen-Boissevain (voorzitster van de Nederlandsche Bond voor 
Vrouwenkiesrecht) in een zeer artistiek gewaad. Portret in dezelfde serie, 19 1 1 .

Mevrouw J.L. Redeke-Hoek (bestuurslid van de vereniging) in een voor haar in 
19 12  op de Vakschool vervaardigde japon van licht zeegroene zijde, verzierd met 
macramé en kraaltjes. Reformjaponnen werden na 19 10  meestal vervaardigd naar 
een dergelijk eenvoudig model. De japon is nu in bezit van het Centraal Museum 
te Utrecht. (Foto: Centraal Museum, Utrecht)

Welmoed Wijnaendts Francken-Dijserinck liet zichzelf fotograferen in haar 
reformjaponnen en verzamelde deze foto’s in een album. Hier een japon uit 1903.
(Coll. iav)
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mand’ niet aan de eisen: ze waren zwaar, niet-poreus en er werd ‘niet in het 
minst naar schoone vormen gestreefd’.22 Aanvankelijk werd de doos met 
volkskleding door niemand aangevraagd. Belangstelling kwam, nadat er in 
enkele periodieken een artikeltje van Johanna Kersten was verschenen over 
‘Filantropie en verbeterde Vrouwenkleeding’, waarin men kon lezen dat er in 
de filantropische kransjes (waar keurige dames kleding vervaardigden voor 
de armen) nog naar zeer verouderde modellen werd gewerkt: gehaakte, ge
breide of tricot goederen zou men moeten maken in plaats van modellen uit 
zwaar keper of baai. Toen in 1 909 een Vakschool was opgericht, verschenen 
er in het Maandblad meer modellen voor werkkleding: verpleegstersjapon
nen, schorten, kleding voor dagmeisjes en japonnen om huishoudelijk werk 
in te verrichten. Maar in tegenstelling tot de wens van mevrouw bleven de 
meeste dienstboden de voorkeur geven aan het korset, ook al was dit zeer 
ongemakkelijk om in te werken.

In de publieke opinie stonden strijdsters voor vrouwenrechten en 
draagsters van reformkleding op één lijn, maar de VvVvV zelf klaagde over 
het feit dat driekwart van de feministes nog de oude kleding droeg. De ver
eniging riep daarom op om propaganda te maken op vergaderingen van de 
Nationale Vrouwenraad en de Nederlandsche Bond voor Vrouwenkies
recht.23 De Haagse advocate E.C. van Dorp, lid van laatstgenoemde bond, 
vond dat de vereniging te doctrinair was. De eenvoudige dracht van blouse 
en rok, die veel feministes droegen (en die de vereniging uit esthetische over
wegingen verwierp), was volgens haar te verkiezen boven een zware japon. 
Het dragen van een rok hoefde niet te betekenen dat men letterlijk en figuur
lijk ‘knellende banden’ droeg!24 Sommigen regen zich zelfs extra in om niet 
voor excentriek te worden versleten door hun afwijkende kleding. Feministe 
zijn was al moeilijk genoeg en het was in de eerste jaren van deze eeuw geen 
sinecure om in reformdracht over straat te gaan: men vond dat zo’n vrouw er 
schaamteloos bijliep. De wind kon de lichte japon tegen het lichaam aanbla
zen en dan waren zomaar de contouren van een dij of een borst te zien. De 
vrouwen werden op straat regelmatig lastig gevallen, mannen en jongens 
liepen soms met opzet tegen hen aan. De overdreven vrouwelijke contouren 
die een vrouw kreeg wanneer ze een korset droeg, vond men daarentegen 
respectabel.25

De VvVvV verklaarde zich een voorstandster van de emancipatie van 
de vrouw, maar men wilde op dit gebied wel een strikte neutraliteit bewaren,

22. Maandblad, november 1907, p. 1 26.
2 3. Maandblad, oktober 1907, p. 1 1 7 ,  en september 1908, p. 1 28.
24. Onze Kleeding, februari 19 10 , pp. 19-20.
25. Het korset benadrukte de ‘kuisheid’ van de vrouw, maar het riep door het benadrukken van 
het figuur tegelijkertijd een grote spanning op. Voor de gemiddelde man van rond de eeuwwis
seling bestond er geen erotischer beeld dan een vrouw in een korset waarvan de veters gedeelte
lijk los waren. Een vrouw zonder attributen, geheel naakt, gaf meer een idee van tijdloze schoon
heid, als van een Griekse godin.
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mede om de ‘huismoedertjes’ niet af te schrikken. Toen Henriëtte Verwey 
Mejan in 1 9 1 2 opriep tot het meelopen in een optocht voor het vrouwen
kiesrecht deed de vereniging niet mee. Aansluiting van de VvVvV bij de Na
tionale Vrouwenraad was wel eens aan de orde geweest, maar dit ketste af op 
de hoge contributie die moest worden betaald. De vereniging wilde graag de 
feministen in haar gelederen scharen (de leden in bestuursfuncties waren dan 
ook bijna allemaal lid van kiesrechtverenigingen), maar ze wilde blijkbaar 
niet gezien worden als een onderdeel van de vrouwenbeweging — een raadsel
achtige zaak. Toch waren veel bekende feministes lid, bijvoorbeeld Aletta 
Jacobs, Annette Versluys-Poelman, Marie Rutgers-Hoitsema, Nellie van 
Kol, Ida Heijermans, Martina Kramers, Welmoet Wijnaendts Francken-Dy- 
serinck en Mathilde Wibaut-Berdenis van Berlekom, kortom, vrouwen uit 
allerlei stromingen binnen de vrouwenbeweging.

De Vakschool

Het hoogtepunt in de geschiedenis van de vereniging was de oprichting van 
de Vakschool voor Verbetering van Vrouwen- en Kinderkleeding in 1909. 
De oprichting van de Vakschool hield ook verband met het feministische 
ideaal van goede vakopleidingen voor vrouwen. Niet alleen voor reformkle- 
ding, maar ook in het algemeen liet het bestaande onderwijs aan naaisters 
nog veel te wensen over. Op de industriescholen, de werk- en leerscholen en 
op de particuliere naai-instituten kregen de leerlingen hoofdzakelijk onder
wijs in het naai- en verstelwerk dat in de huishouding te doen viel. Degenen 
die van school kwamen en op een atelier gingen werken, bleken in de prak
tijk alleen geschikt voor het grove werk.26

Het doel van de Vakschool was, meisjes tot bekwame kleermaaksters, 
naaisters en coupeuses op te leiden volgens de beginselen van de vereniging. 
Het onderwijs was zowel theoretisch als praktisch en omvatte de hoofdrich
tingen knippen en naaien van reformonderkleding en -bovenkleding (respec
tievelijk drie en vier jaar). Na de basisopleiding dienden de leerlingen nog de 
tweejarige atelierklasse voor onder- of bovenkleding te volgen, voordat ze 
het einddiploma kregen. Door deze atelierklassen werd werk tegen betaling 
uitgevoerd, zodat de leerlingen onder de hoede van de school werkkrachten 
werden en een wekelijkse vergoeding ontvingen.

Er werd les gegeven in allerlei naaivakken, stofversieren, tekenen en 
ontwerpen, anatomie en hygiëne, gymnastiek en voortgezet lager onder
wijs.27 Het onderwijs, dat duidelijk bedoeld was als beroepsopleiding, werd

z6. Zie onder meer: A. Polak, Het Vakonderwijs in de Industriescholen voor Meisjes en daar
aan verwante Inrichtingen. Amsterdam 19 1 1 .
17 . De meeste leerlingen waren afkomstig uit de kleine burgerij. Naar draagkracht van de ou
ders varieerde het schoolgeld tussen ƒ 2o ,-  en ƒ 80,- per jaar. Elk jaar waren er enige plaatsen 
voor kinderen van onvermogenden.
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De stand van rug en buik zonder en met korset. S. Groshans, Iets over 
Vrouwenkleding en Gezondheid, 1898.

Hemdbroek (combination) met ‘zadel’. Maandblad, 1907.

Bustehouder, omstreeks 1910, die over een tricot hemdje werd gedragen. Bij het 
tonen van ondergoed op foto’s die voor het Maandblad gebruikt zouden worden 
was het gezicht van de draagster verborgen achter een voile. (Foto: Centraal 
Museum, Utrecht)
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zo ingericht, dat bij de leerlingen vooral de creativiteit werd ontwikkeld door 
de teken- en ontwerplessen. Dit was een heel nieuw uitgangspunt, dat sterk 
afweek van het gebruikelijke handwerkonderwijs.28 Men ging uit van de 
nieuwe principes van het ‘kunstnaaldwerk’, waarbij gebruik werd gemaakt 
van veelal geometrische motieven, die in harmonie met kleur, lijn en stof de 
basis van het borduurwerk uitmaakten. Dit borduurwerk kon de belijning 
van een japon vaak op subtiele wijze benadrukken. Naden en sluitingen van 
de kleding mochten niet verstopt worden, maar waren juist uitgangspunt 
van versiering. Zo verkreeg men eenheid in vorm en ornament.

Op naai-technisch gebied was het onderwijs zeer vooruitstrevend, om
dat de leerlingen patronen leerden maken naar een lichaam zonder korset 
(bij de modekleding werd de kleding naar het korset gemodelleerd, het kor
set op zijn beurt modelleerde het lichaam). Grote aandacht werd dan ook 
gegeven aan anatomie en beweeglijkheid van het lichaam. De stof en het 
model moesten aangepast zijn aan de gelegenheid waarvoor de japon be
stemd was. Zo creëerde men eenheid in vorm en functie.

En passant werden de leerlingen op die manier in contact gebracht met 
de moderne kunst, de Nieuwe Kunst (de sobere Nederlandse vorm van de 
Art Nouveau), die een sterke neiging vertoonde naar abstracte geometrische 
vormen, welke niet uitsluitend aan de buitenkant mochten worden aange
bracht, maar als vanzelfsprekend uit het materiaal moesten voortkomen. De 
constructie van een gebouw of een meubelstuk werd zo benadrukt.29 Door 
gebruik te maken van een eenvoudige, doelmatige constructie zou een voor
werp, ook een japon, goed uitvoerbaar zijn en verkrijgbaar voor alle groepen 
in de samenleving. Helaas kwam er weinig terecht van deze idealen.30

Hoewel de school zeer degelijk van opzet was en de leerlingen die de 
school doorlopen hadden, vakbekwaam werk afleverden, was het voor hen 
moeilijk om als reformnaaister aan de slag te komen. Dat was ten eerste te

18 . Op de meeste andere scholen leerde men borduren naar de zeer populaire neo-stijlen, bij
voorbeeld Lodewijk x v I en Biedermeier. Hierbij was het 'plaatje’ (een fruitmand, een bloemen
slinger) belangrijker dan de materialen waaruit het werk was opgebouwd en bleef de persoonlij
ke inbreng van de maakster gering.
29. Mevrouw Posthumus Meyes-Hofstede de Groot, presidente van de VvVvV, zei in haar rede 
ter gelegenheid van de opening van de Vakschool: ‘Met het nabootsen van vormen uit een 
vroeger tijdperk, is de heden ten dage zich ontwikkelende schoonheidszin niet meer te bevredi
gen. In een huiskamer van Berlage, Van den Bosch, Nieuwenhuis of Penaat past geen dame 
gekleed uit den directoire-tijd.’ Rede afgedrukt in Maandblad, november 1909, p. 162. De 
kunstenaars die zij noemde en wier werk zij ten voorbeeld stelde aan het streven van de Vak
school, horen allen thuis in de stroming van de Nieuwe Kunst. Zie over hen bijvoorbeeld 
L. Gans, Nieuwe Kunst. D e Nederlandse bijdrage tot de Art Nouveau. Utrecht 1966, en de 
tentoonstellingscatalogus Jac. van den Bosch en de vernieuwing van Het Binnenhuis. Haarlem 
i 976.

30. In geen enkele kunstnijverheidsbeweging van omstreeks 1900 kon dit ideaal verwezenlijkt 
worden, omdat arbeiders en middenklassen veel meer geïnteresseerd waren in de in alle bazars 
verkrijgbare produkten van de internationale modieuze stijl (de ‘krullerige’ Art Nouveau) en 
omdat de prijzen door het vele handwerk niet laag konden zijn.
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wijten aan de malaise in de kledingbranche, veroorzaakt door de Eerste We
reldoorlog, ten tweede aan het feit dat in 19 15 , het jaar waarin de eerste drie 
leerlingen eindexamen deden, de reformbeweging al over haar hoogtepunt 
heen was,31 Kort daarvoor, tijdens de tentoonstelling ‘De Vrouw 1813- 
19 13 ’, was nog zeer veel kleding door de vereniging getoond. Het tentoon- 
stellingsbestuur had gevraagd om ‘kleeding in een stijl, waarin de vrouw zich 
respecteren kan, die haar gezondheid en haar goed humeur niet schaadt’.32 
Een wens die heel wat vager klonk dan vijftien jaar eerder! Het grote, ver
nieuwende elan van de reformkleding was sterk verminderd,33 enerzijds om
dat zeer velen op een of andere manier -  vooral wat het ondergoed betrof-  
hun kleding verbeterd hadden, anderzijds omdat de vrouwenkleding verbe
terd leek door de op dat moment heersende mode van lange, sluikvallende 
japonnen in de empire-lijn, waaronder overigens wel weer een nieuw, lang 
model korset gedragen werd!

Ideeën van de VvVvV over lichaamshygiëne

Naast ideeën over vormgeving propageerde de VvVvV ook nieuwe denk
beelden over lichaamshygiëne. Haar bibliotheek bezat niet alleen boeken en 
brochures die direct met reformkleding te maken hadden. Veel vrouwen pro
beerden door zelfstudie (onder andere door het lenen van boeken van de 
vereniging) hun kennis te vergroten en zij volgden daarbij niet altijd de geves
tigde medische mening. De beweging voor verbetering van vrouwenkleding 
stond tussen de officiële en de alternatieve geneeskunde in. Door af te gaan 
op hun eigen gezonde verstand konden vrouwen al allerlei lichamelijke 
klachten bij zichzelf voorkomen. Je zou kunnen zeggen dat de vrouwen ook 
op medisch gebied emancipeerden, hetgeen hun meestal niet in dank werd 
afgenomen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de eerste vrouwelijke art
sen, die er ten tijde van de oprichting van de VvVvV kwamen, zich intensief 
bezighielden met het kledingvraagstuk, Aletta Jacobs, Catharina van Tus
senbroek en Marie du Saar ondervonden in hun praktijk als arts en aan het 
eigen lichaam hoe slecht de toenmalige vrouwenkleding voor dc gezondheid 
was.

Veel waarde werd gehecht aan preventieve geneeskunde: niet te vet 
eten (maar bijvoorbeeld vegetarisch), licht- en luchtbaden nemen en het li
chaam oefenen door middel van gymnastiek. Zo werd ook in Nederland de 31 32 33

3 1 , Uit een interview met een oud-leerlinge, mevrouw C. Laroo-Marinus, heb ik de indruk dat 
veel meisjes die van de Vakschool kwamen, zich bewust waren van hun vergrote mogelijkheden 
en daarom ook niet zomaar een baantje op een atelier accepteerden.
3 2. Aldus Mia Boissevain, presidente van het tentoonstellingsbestuur, in het Tweede Verslag 
van de tentoonstelling. Geciteerd in: Onze Kleeding, april 19 13 , voorpagina.
33. Het dan binnen het grootste deel van de vrouwenbeweging was ook verdwenen. Zie W.H. 
Posthumus-van der Goot e.a. (red.), a.w,, pp. 14 7 -14 8 .
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reformbeweging deel van een meer algemeen streven naar culturele verande
ringen, hoewel dat hier minder ver ging dan in Duitsland, waar de aanhan
gers zich terugtrokken uit de maatschappij.34 Ook een aantal mannelijke 
artsen was voorstander van reformkleding. Sommigen van hen waren aan
hanger van de natuurgeneeskunde.35

In 1902-1903 ontstond er een openbare discussie over de vraag of de 
reformkleding inderdaad wel zo gezond was en of de japonnen elegant wa
ren of niet. En passant ging het in deze discussie over de wenselijkheid van 
het ‘vrouwengedoe’. De bekende gynaecoloog Hector Treub was vóór het 
dragen van het korset, omdat het zijns inziens de rokkenlast hielp torsen. Bij 
de reformdracht zou alles aan de schouders hangen en de longtoppen (die 
volgens de medici van die tijd boven de sleutelbeenderen uitkwamen!) in- 
eendrukken, met als gevolg: de gevreesde tering. Vrouwen zagen er volgens 
hem uit als ‘hobbezakken’ (een woord dat een geuzennaam zou worden). 
Zijn voornaamste bezwaar was echter dat de reformkleding gepropageerd 
werd door beunhazen, ‘allemaal dames die een damesopvoeding hebben ge
kregen en niets meer en die zich over alles een oordeel aanmatigen in circulai
res en besturen’. Zijn uitlatingen wekten veel opschudding, want hij was op 
zijn vakgebied een vooraanstaand figuur. Zijn mening had zeer veel invloed 
en daarom moest de vereniging zich krachtig verdedigen.36 De VvVvV wees 
nogmaals op het feit hoe belangrijk het was om door middel van hygiëne en 
gezonde kleding een groot aantal ziekten te voorkomen.

Dienstbaar aan de mensheid

Door bevordering van de persoonlijke hygiëne kon de vrouw zich verdienste
lijk maken voor de hele mensheid: ‘Een gezond ras is alleen mogelijk als de 
moeders gezond zijn. (...) Hoe krijgen we gezonde moeders? Alleen door 
eene rationele opvoeding onzer jeugd van de wieg tot het altaar. Geen strikjes 
en mooie draagkussens en kleedjes houden de kinderen gezond, maar de

34. Behalve dan in het geval van de reeds genoemde kolonies in het Gooi.
35. Zoals de artsen G. Luchtmans, P.H. Eykman en de Duitser H. Lahmann, die ook in Neder
land erg veel invloed had, vooral met zijn katoenen ‘netstof'-ondergoed, dat veel prettiger te 
dragen was dan het kriebelende wollen ondergoed van dokter Jaeger.
36. De VvVvV verdedigde zich door ingezonden brieven in alle kranten en tijdschriften. Het is 
bijzonder vreemd dat juist Treub de anti-reformdiscussie begon (in het damesblad De Holland- 
sche Lelie, 3 december 1902, pp. 363-364), want hij was in vergelijking met zijn vakbroeders 
zeer vooruitstrevend. Hij leidde sinds 1 898 de vrouwenkliniek van het Wilhelmina Gasthuis, in 
die tijd de modernste in haar soort. Hij liet zich in lezingen en geschriften uit over de 'aequivalen- 
tie van man en vrouw’, waarbij hij betoogde dat vrouwen ook beschikten over hersens om te 
studeren (H. Treub, De V rouw  en de Studie. Z.p., z.j. [1898].) Bovendien was hij een voorstan
der van het Nieuw-Malthusianisme en van legalisering van abortus voor gevallen waarin de 
geestelijke of lichamelijke gezondheid van de vrouw in gevaar kwam (H. Treub, Verspreide 
opstellen. Haarlem 1904, hfdst. 1 en 111).
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'Schort voor doctoressen, studenten in de medicijnen, operatiezusters of andere 
verpleegsters en huisvrouwen’ van gestreepte katoen. De mouwen konden 
gemakkelijk opgestroopt worden en met een knoop op de schouder worden 
vastgezet. Onze Kleeding, 1 910.
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moederborst (...) voorts afwasschen, baden, harden.’ 37 De vereniging be
steedde grote aandacht aan reformkinderkleding, die vooral veel bewegings
vrijheid moest geven, gemakkelijk aan en uit te trekken moest zijn en goed 
wasbaar.38

De VvVvV kwam met zeer veel alternatieven voor een praktische en 
hygiënische dracht: lichtere stoffen (het verschil tussen gewone en reformzo- 
merdracht bedroeg wel zo’n anderhalve kilo), schoenen naar maat (van lin
nen of gevlochten leer), linker- en rechterkousen, lichte hoeden, jarretelles in 
plaats van kousebanden, voetvrije rokken, lage halzen, gympakjes, hemd- 
broeken (om veel lagen onderkleding te vermijden), en ademend tricot on
dergoed van wol of katoen dat als ‘eerste huidbedekking’ diende. Daarover 
werd een lijfje gedragen, waarvan de patroondelen verstevigd waren met 
band om het lichaam toch enige steun te geven. Bij veel vrouwen waren de 
rugspieren ernstig verzwakt omdat ze de rug nooit recht hadden hoeven hou
den: de vrouw ‘hing’ als het ware in haar korset en ze kon er naar haar eigen 
gevoel nauwelijks buiten.

Wij kunnen ons moeilijk meer voorstellen dat de vrouw omstreeks 
1900 zich niet prettig voelde met slechts één laagje onderkleding.39 Zelfs 
binnen de reformbeweging moest men aan het idee wennen dat een goed 
geoefend slank lichaam nauwelijks of geen steun nodig had, behalve eventu
eel een bustehouder. De ‘bustedrager’, een geheel nieuw onderdeel van de 
lingerie (het korset steunde immers voordien de boezem), heeft de tand des 
tijds doorstaan, hoewel, in een heel wat lichtere vorm! Reformondergoed 
was te koop bij de Samenwerkende Linnennaaisters en bij de Voorpost, bei
de te Amsterdam, en bij De Wekker in Den Haag.37 38 39 40

De vorming van een krachtig mensenras

Een vrouw in een korset gold als erotisch, een naakte vrouw was kunst! 
Gedurende de hele 19de eeuw beschouwden zowel mannen als vrouwen de 
Venus van Milo als het vrouwelijk schoonheidsideaal, als een toonbeeld van 
zuivere vormen. Deze vormen waren echter niet terug te vinden in het ideale 
figuur dat de mode voorschreef. De vrouw moest zich enerzijds kuis gedra

37. Maandblad, december 19 0 1, p. 1 1 .
38. In het begin van deze eeuw kwam er door de reformpedagogie meer belangstelling voor de 
leefwereld van het kind en ontwikkelde zich een speciale kindergeneeskunde. Zie Ellen Key, De 
eeuw van het Kind. Leiden 1903, en Inge Goldhoom in Reformkleding in Nederland, a.w., 

p. 72-
39. Ook de reformvrouwen droegen over het algemeen nog altijd enkele lagen ondergoed, bij
voorbeeld een hemdbroek over een tricot onderstelletje.
40. Er waren, verspreid over het land, nog zo'n vijftig andere zaken die adverteerden met re- 
formkleding. De drie genoemde verkochten vrijwel alleen reform en werkten op coöperatieve 
basis.
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gen, anderzijds moest ze fysiek aantrekkelijk zijn, hetgeen leidde tot het ver
stikken en het vervormen van het lichaam en het tegelijkertijd op niet mis te 
verstane wijze benadrukken en overidealiseren van de vrouwelijke vormen.41

Onder invloed van de licht- en luchttherapieën van de Duitse natuur
geneeskundigen kregen steeds meer mensen omstreeks de eeuwwisseling oog 
voor de schoonheid van het menselijk lichaam. In 1901 verscheen van Paul 
Schultze-Naumburg Die Kultur des Weibblichen Körpers als Grundlage der 
Frauenkleidung, een werk dat zeer veel invloed had. Voortaan werd li
chaamscultuur niet alleen bedreven om gezond, maar ook om mooi te wor
den. Men dacht onder invloed van het darwinisme zeer positief over de evo
lutie van het menselijk ras tot een ‘hoger mensentype’ en wilde met behulp 
van het verbeterde hygiënische begrip en selectieve voortplanting een ‘krach
tig mensenras’ kweken. Schultze-Naumburg nam als toonbeeld van een 
mooi lichaam de klassieke Griekse beelden, die hij helemaal analyseerde op 
maten en verhoudingen, om ze zo ten voorbeeld te stellen aan de verwekelijk
te modemens.

Dergelijk onderzoek deed ook de Duitse vrouwenarts Carl Heinrich 
Stratz, die een praktijk in Den Haag had. Na bestudering van de kleding en 
de lichaamsproporties van vrouwen bij de verschillende rassen was hij tot de 
conclusie gekomen dat de blondine met blauwe ogen de meest perfecte afme
tingen had (hij mat onder meer de afstand tussen de tepels). De Europese 
vrouw moest er zorg voor dragen de superioriteit van het ras niet ten nadele 
te beïnvloeden door zich al te strak in te rijgen. De boeken van Stratz bestaan 
uit een mengsel van hygiënische, moralistische en artistieke theorieën, waar
in een sterke neiging tot racisme doorklinkt. Hij had een aantal goede ideeën 
over de lichamelijke opvoeding, maar combineerde dit met opvattingen die 
later als zeer reactionair zouden worden betiteld.42

Ijdelheid is geen ondeugd

De reformkleding hield niet alleen verband met feminisme, maar meer nog 
met hervormingsbewegingen op hygiënisch en esthetisch gebied. Wie de re- 
formdracht aantrok, droeg niet alleen een nieuwe kleding, maar had ook een 
nieuwe houding tegenover het eigen lichaam, de plaats van de mens in de 
natuur en het streven naar een eerlijke (‘ware’) vorm van schoonheid.

Voor de VvVvV was het moeilijkste vooroordeel dat uit de weg ge
ruimd moest worden het verwijt dat reformkleding lelijk en oncharmant

4 1 . S. Kern, Anatomie en noodlot. Baarn 19 77 , p. 2 1.
42.. De boeken van Stratz, waaronder De Kleeding van de Vrouw  ( 19 0 1), stonden op de uitleen- 
lijst van de VvVvV en werden veel gelezen. Toen Stratz zich later voor het korset uitsprak, in 
tegenstelling tot eerdere uitlatingen, distantieerde de vereniging zich van hem. Zijn boeken ble
ven echter veel gevraagd door de leden.
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was. Ze was dan ook niet gelukkig met vrouwen die de kleding uit gemak
zucht en luiheid droegen of uit desinteresse voor het eigen uiterlijk. Men 
benadrukte dat men juist uit schoonheidsgevoel handelde en dat men een 
hogere waarheid wilde dienen. Wanneer dit nagestreefd werd was ijdelheid 
geen ondeugd, omdat het geen uitvloeisel was van ‘zielloze nuffigheid’ en 
erotiek, maar daarentegen een teken van individualiteit, vrijheid en zuiver
heid. Men hoopte dat de bevrijding van het lichaam zou leiden tot een geeste
lijke bevrijding, zodat de vrouw als zelfstandig denkend mens ging optreden.

De Vereeniging voor Verbetering van Vrouwenkleeding heeft op het 
terrein van de onderkleding en de lichaamscultuur veel succes gehad, een 
succes waar wij nog dagelijks de vruchten van plukken (bijvoorbeeld in de 
vorm van tricot ondergoed, ademende stoffen en dagelijks wassen van het 
lichaam). Zij kon echter niet verhinderen dat de mode invloed bleef uitoefe
nen op de vrouwenkleding. Sterker nog, de reformkleding was zelfs tijdelijk 
mode bij een groep feministen en artistieke vrouwen. Op dat punt heeft de 
vereniging de slag verloren. Van vooruitstrevendheid in 1900 ontwikkelde 
zij zich tot conservatisme in 1920 , toen men klaagde dat de rokken te kort, 
de halzen te laag en het ondergoed te dun was geworden. En dat allemaal 
omdat de mode de vrouwen tot ‘ontkleding bracht in plaats van tot bekle
ding’. Het zou vechten tegen de bierkaai blijven!
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