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Wie kent ze niet - de onverwoestbare jeans! Vandaag de dag heeft 
waarschijnlijk ieder mens op zijn minst een spijkerbroek in zijn kleding-
kast. De jeans waren echter niet altijd zo populair als tegenwoordig. 
Hier zijn enkele feiten over de legendarische broek!

Het blauwe 
wonder

De oorsprong van de naam „jeans“

De oorsprong was een katoenen
 broek die uit het gebied 

rond de Italiaanse stad Genua in de Verenigde Staten 

kwamen. De Franse vorm van de naam van de stad Genua 

is Genes, en uit deze naam ontstond uit de Amerikaanse
 

volkstaal 
het woord „jea

ns“.

De ontstaansgeschiedenis 

Levi Strauss, die in 1847 van Franken naar San Francisco emigreerde, maakte in 1853 
voor het eerst voor de gouddelvers een robuuste werkkleding. De eerste jeans zijn 
gemaakt van bruin hennep zeildoek. Korte tijd later begon hij zijn jeans uit de blauwe, 
indigo geverfde en geweven stof „ Serge de Nîmes „, kortweg denim genoemd, te maken. 

Rond dezelfde tijd kwam de kleermaker Jacob Davis op 
het idee om de naden van de zakken van de broek met 
klinknagels te versterken om hen duurzamer te maken. 
Hij had echter geen geld om een octrooi aan te vragen 
en wendde zich tot Levi Strauss. Zo ontstond in 1872 de 
eerste met klinknagels versterkte spijkerbroek.

Op 20 mei 1873 hebben Strauss en Davis het octrooi voor deze broek ingediend. Kort 
daarna werden de naden met een dikke oranje gekleurde draad versierd. Het sterke 
materiaal en de geringe slijtage leidde ertoe dat de goudzoekersbroek ook bij cowboys, 
boeren en andere hard werkende mannen populair was.

Jeans
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Jeans
JeansHet succesverhaal

In het jaar 1948 werden voor het eerst jeans in Europa gemaakt, te weten door de 
kledingfabriek L. Hermann in Künzelsau (Duitsland). Dit bedrijf werd in 1958, het 
bedrijf Mustang. In de jaren vijftig, ontdekten jongeren de jeans als een symbool van 
protest tegen traditie en autoriteit. Acteurs als James Dean en Marlon Brando zijn 
de sleutel tot het succes van de jeans, want hun typische fi lmoutfi t waren, jeans T-shirt 
en leren jack.

De jeans werden in eerste instantie op scholen en in veel bedrijven verboden, omdat ze 
werden beschouwd als lelijk en slordig. Maar ondanks deze houding ging de triomftocht 
verder, omdat de jeans door steeds meer mensen werden beschouwd als positieve waar-
den zoals vrijheid, jeugd en sportiviteit. 

Vanaf het eerste protestsymbool ontwikkelde zich de jeans steeds meer tot de 
vanzelfsprekende alledaagse kleding. De jeans hebben alle modetrends meegemaakt, 
van wijde pijpen, smalle pijpen, lage taille, hoge taille, voor iedere smaak was er op een 
gegeven ogenblik iets bij!

Kun je nu antwoord geven op de vragen?

1. Van welke stad is de term „jeans“ afgeleid?

2. Voor welke beroepsgroep, waren de jeans oorspronkelijk bedoeld?

3. Wie maakte de eerste jeans?

4. Welk idee had de kleermaker Jacob Davis?

5. In welk jaar kwamen de jeans naar Europa?

6. Waarom werden jeans in eerste instantie vaak verboden?

7. Noem een acteur die het succes van de jeans heeft bevorderd.

8. Tegen wat protesteerden jongeren met jeanskleding?


