
 

Verhoudingen 
Orde en structuur in de mode 
 

De verhoudingen van het menselijk lichaam zijn eigenlijk altijd hetzelfde. En die verhouding 
kom je op veel onverwachte plaatsen tegen. 
 
Ja, dat kan ik wel doen, maar ja, dan moet ik eerst even beginnen om mijn jasje uit te 
trekken. Ik begin even met je.., met je taille. Zo.Okay. Maar dus nu heb je…, wat is mijn maat 
nu? Die is 84 en een half en ik houd altijd mijn duim d’ronder, dan heb je nog een klein 
beetje uit te ademen. Ja.Dan gaan we naar de heup.  

Maar stel je je voor, dat je dus straks 10 maten moet opmeten, hoe kan het dan, dat je 
gewoon precies weet hoe mijn lichaam in elkaar zit?Ja, dan moet je bepaalde ijkpunten 
pakken van het lichaam en vanuit daar kan je dus vloeiende lijnen door trekken, maar dan 
heb je de belangrijkste punten.We gaan tekenen. Uiteindelijk knip je dit uit en dat leg je 
dan op de stof. En dan knip je die stof uit? 

Okay. Maar omdat het helemaal op maat wordt gemaakt, maak je hier dan eerst een 
proefjasje van en dan kan het nog zijn, dat d’r hier en daar nog dingen zijn die niet goed 
zijn en die haal je dan weer weg. En dan kom je uiteindelijk kom je het perfecte jasje voor 
jouw persoon. 

De verhoudingen binnen het menselijk lichaam: zijn die bij iedereen hetzelfde?Ja, 
verhoudingen is echt het allerbelangrijkste voor ontwerpen. En de basis van de 
verhoudingen, dat ligt ‘m in de afstand van de navel tot de grond ten opzichte van de 
lengte, de totale lengte.1,6 is de afronding op 1 decimaal van oneindig veel getallen tussen 
1,55 en 1,65. 1 van die getallen heet het Gouden Getal φ. Om precies te zijn: de helft van 
wortel 5 plus 1. Dit getal komt op veel plaatsen terug.  

Bijvoorbeeld bij de verhouding tussen de lengte van je vingerkootjes of de verhouding 
tussen hoogte en breedte van je hoofd. Het gouden getal speelt in de architectuur, natuur 
en kunst een opvallende rol. Je ziet het bijvoorbeeld in de tekeningen van Da Vinci en 
schilderijen van Seurat.  

De verhoudingen komen dicht in de buurt van het Gouden Getal. Maar het is 
onwaarschijnlijk, dat zij wiskundige berekeningen hebben gebruikt bij vlakverdelingen. 
Een voorbeeld van onbewuste wiskunde die staat voor ware schoonheid.Er komt aardig 
wat wiskunde bij kijken, bij het kleding ontwerpen. En dat is maar een voorbeeld van hoe 
vaak en hoeveel wij getallen en cijfers gebruiken om de dingen om ons heen te ordenen en 
te structureren. 


