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Dit verslag beschrijft het verhaal van twee jonge jongens, beide

met een droom. Succesvol worden. Met lef, creativiteit en

ambitie weten ze beide deze droom te verwezenlijken en worden

één van de meest invloedrijke mensen van deze wereld. Hoewel

de twee jongens elkaar nog nooit gesproken hebben, ze leefde

een dikke honderd jaar van elkaar af, bevechten ze elkaar nog

elke dag.

Het ontstaan van de jeans, heeft een paar fantastische verhalen

gebracht. De meest interessante zij die van Levi's en Diesel. De

twee modegiganten zijn beide ontzettend vernieuwend geweest

en hebben hun bestaansrecht meer dan verdient. 

Beide verkopen ze spijkerbroeken. Beide hebben ze het succes

aan één man te danken en beide staan ze al jaren in de fashion-

Wanneer Levi's haar jeans succesvol exploiteert over de hele wereld, zien meer mensen brood in

het product. In een korte tijd wordt de wereld overspoeld met spijkerbroeklabels. De concurrentie

was zelden zo intens en de merken vechten om hun bestaansrechts. Verschillende verdwijnen,

andere glijden af naar het B of C-segment. Slechts enkele weten de strijd met volle glorie te winnen.

top. Toch roepen de twee totaal verschillende associaties op.

Associatie die zelfs lijnrecht tegenover elkaar staan. Levi's als merk

vol traditie, Diesel vol vernieuwing.

Levi's vs Diesel beschrijft de veelal unieke waarden van de beide

bedrijven. Het ontstaan, de kleding, winkels en de marketing. Aan

het eind van het verslag wordt de balans opgemaakt. Beide zo ver-

schillend, maar toch zo hetzelfde.

Veel leesplezier!

Erik Huizinga | Klas 5CCB
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Rosso wordt als boerenzoon geboren in het noordoosten van Italië. Dat Renzo

niet van plan is in de voetsporen van zijn vader te treden wordt al snel duidelijk.

De jonge Rosso is niet direct type boer. Hij is een echte creatieveling en de

verassing is dan ook niet heel erg groot als hij besluit een opleiding in textiel te

gaan volgen. In 1975 studeert Rosso af en start Diesel. 

'Geen trends volgen, maar eigen trends vormen', was de strategie waar Rosso

en zijn partners heilig in geloofde. Met deze filosofie hoopte zij een experi-

mentele, innovatieve kledinglijn te lanceren welke de modewereld eens flink

wakker zou gaan schudden. Er werd een open-minded ontwerpteam

aangesteld, met de taak niet naar de andere te kijken, maar juist hun eigen

smaak te volgen. Het resultaat was een dynamische tot de verbeelding spre-

kende kledinglijn, welke door vele zwaar gerespecteerd werd. Het uitgangspunt

om niet kleding voor de massa te maken, maar juist het individu centraal te

stellen sloeg aan. Diesel werd een succes!

In 1985 koopt Rosso zijn partners uit wat hem volledig eigenaar maakt van

Diesel. Iets wat Rosso altijd al voor ogen heeft gehad. Nu Diesel helemaal van

hem is, kan hij zelfstandig de koers van het merk bepalen. Rosso bouwt de

filosofie van Diesel uit en pretendeert kleding te maken voor iedereen die jong

is, of zich jong voelt. Er wordt niet gesegmenteerd in demografische ken-

merken. Hij wil dat er in de hele wereld kleding van Diesel gedragen wordt.

World Wide Wear, noemt hij dat. Een strategie welke niet afwijkt van andere

Globel Companies, zoals Levi's, Nike, McDonalds en Coca-Cola. Ook Rosso 

krijgt het voor elkaar zijn producten buiten de grenzen van Italië te verkopen en

het bedrijf maakt een gigantische groei door. De populariteit van de Diesel kle-

ding over de hele wereld maakt het mogelijk de prijzen stevig omhoog te

schroeven. Dat er door de hogere prijzen minder kleding wordt afgenomen ziet

Diesel als geen probleem. De hogere prijzen geven het merk meer exclusiviteit.

Diesel wil niet groot en gewoon zijn. Dat betekend volgens Rosso het einde van

Diesel. 'Wij willen geen tweede Levi's worden', aldus Rosso.

'Met een snelle groei gaat de ziel van Diesel kapot.' Om het imago optimaal te

bewaken wil Diesel het aantal distributiepunten flink stagneren. In de zoge-

naamde 'multi brand stores', welke overal op de wereld te vinden zijn, zal je

steeds minder Diesel tegenkomen. Diesel heeft besloten zich steeds meer te

focussen op winkels in eigen beheer. In 1996 werd in New York de eerste flag

store geopend. Een winkel waar uitsluitend Diesel verkocht wordt. Inmiddels zijn

er al 120 van deze winkels op de wereld welke samen goed zijn voor een kwart

van de omzet van Diesel. 

Diesel is onder leiding van Rosso de afgelopen 20 jaar goed op de kaart gezet.

Met een vernieuwende strategie en volop aandacht voor verschillende, groot

opgezette reclamecampagnes is Diesel uitgegroeid tot één van de coolste

merken van de wereld.

Nadat een jongeman, genaamd Renzo Rosso zijn opleiding textiel in 1975 afrond, besluit hij voor zichzelf te beginnen.

Al jaren irriteert de jonge Italiaan zich aan de eenzijdigheid van het geldende modebeeld. In zijn ogen volgt iedere

kledingfabrikant domweg maar de trends hopend aansluiting te vinden bij het grote publiek. Deze strategie, welke van

weinig creativiteit getuigt is niets voor Rosso. In 1978 besluiten hij en enkele andere ontwerpers kleding en vooral de

afnemers op een andere manier te benaderen. Diesel is geboren.
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T-shirts, broeken, schoenen, truien, topjes, horloges, parfums, petjes en zelfs

sieraden, alles waarmee de mens zich 'versierd' is onder het label van Diesel te

koop. En het gaat zelfs verder. Diesel is niet slechts meer een kledingmerk, het

is een 'way of life'. Het merk is zo ongelofelijk sterk dat zelfs buiten kleding,

producten geloofwaardig onder de Diesel vlag verkocht kunnen worden. Zo

opende Diesel in 1994 haar eerste hotel; het Pelican Hotel in Miami Beach, eén

van de coolste hotels in die regio.

De producten en diensten van Diesel zijn zowel in sfeer als stijl vrij divers. Van

alles kan onder het label verkocht worden, zolang het maar 'Diesel' blijft. Dit lijkt

een wat makkelijke beschrijving, maar wel het meest geldend. Diesel is tenslotte

nauwelijks in woorden te beschrijven. De termen die ik nu zou gebruiken zijn

morgen alweer achterhaalt. Diesel is geen jaar hetzelfde. Juist het laten varen

van de consistentie en het nooit werken aan één herkenbaar gezicht maakt

Diesel, Diesel. Diesel is vooral altijd up-to-date en nooit achterhaalt. Diesel is

van nu en nooit van toen. 

De meest herkenbare Diesel producten raken vaak de typisch stijlvolle

Italiaanse sfeer, zoals ook Dolce & Gabbana en Vercage dit ook doen. Maar

anders dan deze merken blijft Diesel jong, levendig en met dat toegankelijk. Het

grote verschil ligt vooral bij het conservatieve en behoudende karakter van de

meeste Italiaanse merken, tegenover de altijd vernieuwende en juist gewaagde

presentatie van Diesel. Hoewel  de meeste merken maatschappelijke en ethis-

che kwesties vooral vermeiden, zoekt Diesel ze op en speelt ermee. Dit vrije

karakter in denken en leven schermend duidelijk door in de producten van het

merk.

'Diesel volgt geen trends, zij maakt haar eigen trends'. Met deze arrogante stelling start Diesel haar werkzaamheden.

Met de hulp van een open-minded ontwerpteam vinden de eerste kledingstukken de weg van de tekentafel naar de

winkel. Eerst voornamelijk spijkerbroeken binnen de landsgrenzen van Italië, maar nadat Rosso de tent volledig in

beheer krijgt, weet hij zijn producten overal op de wereld te verkopen. Hoewel de jeans het belangrijkste product is

gebleven pretendeert het merk nu lifestyle te verkopen.

Diesel is stoer en vol lef. Het merk is zelfverze-

kerd, maar blijft eigen. Diesel is vaak over-the-

top, maar doet dit altijd met een dikke knipoog.

Extra grote horloges en enorme zonnebrillen

kenmerken de productenlijn. Het gebruik van

veel leer en een vaak wat slordige afwerking

geven de producten de ruige exclusieve indruk.

De ontwerpen van Diesel zijn vaak afwijkend en

apart en staan doordoor op zichzelf. Diesel is

bijzonder stijlvol, maar wel bruikbaar. Zo blijft de

Diesel kleding niet in de kast hangen tot de

exclusieve hippe feestjes, maar kan Diesel altijd

en overal. Diesel is vrijheid in denken. 

Diesel is een waanzinnig van de interessant

merk. In hun relatief korte bestaan hebben zij

één van de sterkste conceptmerken gecreëerd

die deze wereld kent. Diesel gaat allang niet

meer over kleding. Het is een gevoel. Heel 

stijlvol, maar ook jong en extravagant.
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In de twintig jaar dat Rosso aan het roer staat van Diesel heeft hij gezorgd dat zijn producten

overal ter wereld te krijgen zijn. Voornamelijk via zogenaamde multi-brand stores vinden de

kledingstukken de weg van de fabrikant naar de klant. In een multi-brand store liggen, zoals het

woord het al zegt, verschillende merken. Zo vind je naast het hoekje van Levi's en G-sus ook

een hoekje Diesel. De multi-brand stores zijn vaak in handen van zelfstandige ondernemers die

volledig los staan van de te verkopen merken. Wereldwijd verkoopt Diesel haar producten via

6000 van deze winkels. Hoewel dit aardig 'global perspective' is, ziet Diesel het als een achter-

haalt concept. Zij brengen liever kleding onder eigen beheer aan de man, met speciale Diesel

Stores. Naast deze winkels in het nieuwe paradepaardje de Diesel Flagstore, waar de beleving

van het merk optimaal is. De eerste flagstore opende in 1996 in New York haar deuren en in de

jaren die volgde is dit aantal uitgebouwd tot slechts 12. Wereldwijd.

Het grootste probleem van Diesel lijkt een luxe probleem, ze zijn te populair. Hoewel iedere pro-

ducent direct dollar tekens in zijn ogen ziet en de productie eens flink zal gaan op schroeven,

doet Diesel het tegenover gestelde. Zij brengen het aantal verkooppunten drastisch terug en

zetten de productie op een lager pitje. Terwijl elke commerciële jongen het bedrijf voor gek zal

verklaren heeft Diesel wél geleerd van de fouten van andere. En wel van de fouten van Levi's.

Hun succes nummer zorgde tenslotte ook direct voor de teloorgang van het merk. Met het

ongekende succes van de 501 werd Levi's in één klap standaard en weinig cool meer. Want wie

wil er nou in broeken lopen die je ouders ook dragen? Diesel wil dit effect kosten wat het kost

verkomen en beschrijft het zelf als volgt; 'Met een snelle groei gaat de ziel van Diesel kapot'.

Want de ziel van Diesel is voor een groot deel exclusiviteit. Om deze exclusiviteit te waarborgen

is bij Diesel besloten de prijzen van de producten eens flink op te schroeven. Exclusiviteit heeft

tenslotte zijn prijs. De tweede maatregel is dat Diesel zijn producten niet meer via multi-brand

stores wil gaan aanbieden. Mede door de hogere prijzen die voor de producten gevraagd worden

vind Diesel veel multi-brand stores simpelweg niet goed genoeg. 'Soms is het voor zo'n winkel

en voor ons niet goed als er Diesel producten liggen. Een dure Dieselbroek past niet in een

goedkope zaak. Het is voor beiden beter dat we dan stoppen', aldus Rosso. Bovendien is exclu-

siviteit ver te vinden als op elke hoek van de straat Diesel shirtjes aan de rekken hangen. 

Diesel heeft besloten haar producten op den duur uitsluitend via eigen winkels te verkopen, via

DieselStores en Diesel Flagstores. Het grote voordeel: zelf de touwtjes in handen hebben. Bij de

multi-brand stores is het natuurlijk maar afwachten hoe de klanten benaderd worden. Met

winkels in eigen beheer kan dit beleid zelf uitgestippeld worden. Zo onderscheiden deze winkels

zich in stijl en sfeer, maar ook in de omgang met klanten.

Geen Diesel zaak is hetzelfde. De felle protesten tegen globalisering lag ten grondslag van dit

principe. Diesel wil niet groot en log zijn en heeft gekozen voor een individuelere aanpak.

Jongeren willen niet geïndoctrineerd worden door de grote merken. Exclusiviteit blijft belangrijk.

Stap je een Diesel Flagstore binnen is de beleving van het merk optimaal. Alles ademt de typi-

sche Diesel sfeer. De zaken zijn stoer en ruig, maar tegelijkertijd klassiek, stijlvol en een tikkie

kitch. Er hang een hele ongedwongen sfeer en het is bijna alsof je bij iemand thuis bent. Geen

koude, lange rekken waar de kleding aan hangt, maar verschillende intieme hoekjes met zitjes

en tafeltjes waar de kleding overzichtelijk getoond wordt. De stijl is heel natuurlijk. Zo zijn de vlo-

eren van onbewerkt hout en dragen de muren de kleuren beige en bruin, afgewisseld met

zachte pastel tinten als in de jaren '50. Hoewel ze er niet staan vind de Diesel stijl veel

raakvlakken met de typische Old-English Chesterfield sfeer. Stoer en klassiek. Eén van de voor-

naamste regels voor de Diesel zaken is dan ook dat verschillende meubelstukken van 'rommel-

markten' af moet komen. Daar zijn tenslotte de echte klassieke stukken te vinden, die in tegen-

stelling tot nieuwe meubels een extra laag dragen. Het echte. Bovendien voorkom je met deze

regel dat de verschillende Diesel zaken een kopie van elkaar zijn en voorkom je wanneer je één

Diesel zaak gezien hebt, dat je ze allemaal gezien hebt.

Diesel is ontstaan om te groeien. Rosso en zijn partners hebben altijd een merk voor ogen gehad met afnemers van over de hele wereld, global

perspective, aldus de grote baas. Pas toen Rosso in 1985 de toko volledig in eigen beheer kreeg is hij deze droom gaan verwezenlijken. Eerst

via allerlei multi-brand stores en nu steeds vaker via exclusieve Diesel zaken.
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Nederland telt slechts 3 Diesel zaken, waarvan één een Flagstore. Aangezien er wereldwijd

slechts 12 Flagstores zijn, mag het een hele trots zijn dat één van deze in onze hoofdstad geves-

tigd is. Niet erg gek, als je nagaat dat Diesel na Italië de meeste afnemers in Nederland vind.

Deze exclusieve zaak is te vinden in het centrum van Amsterdam en is met zijn enorme opper-

vlakte, verdeelt over 3 etages, een beleving voor ieder met interesse voor stijl en smaak.

De beleving begint al buiten. In een prachtig klassiek pand vind ik op een regenachtige dag de

stijlvolle Diesel zaak. Achter de grote etalageramen staat op schildersezels posters van de huidi-

ge campagne, New Wave, wat alles met stand en zon te maken heeft. Voor de posters staan drie

standstoelen, waarvan bij twee het zitdeken vervangen is door een spijkerbroek. De etalage is

heel steriel en minimalistisch, waardoor je ogen direct naar de opwindende posters dwalen.

Anders dan bij andere etalages toont Diesel nauwelijks de producten die in de zaak liggen.

Enkel liggen er wat spijkerbroeken in de etalages. Met de aankleding presenteert Diesel veel

merk het merk dan de eigenlijke producten.

Binnen in de zaak is de sfeer direct vertaalbaar. De zaak doet exclusief en stijlvol aan, maar

tegelijkertijd levendig en jong. Mooie verkopers lopen er genoeg, maar niemand valt mij lastig

met de vraag of ze me kunnen helpen. Deze ongedwongen sfeer nodigt mij uit de zaak verder te

bekijken. Beneden vind ik strakke counter waar tegenover jeans op de muur geplakt zijn. Er zijn

geen rekken. De kleding ligt uitgestald op tafels en ligt in losse, houten kasten, waarvan de

deurtjes uiteraard helemaal open staan. De kasten zijn pastelkleurig, maar vervolgens ligt

opgeschuurd, waardoor er een extra klassieke sfeer aan verbonden wordt. Via eveneens een

klassieke houten trap loop ik naar de tweede verdieping, waar ik op de houten vloer een koeien-

huid vind met bruin leren stoelen erom heen. Opnieuw zie ik geen kledingrekken, maar uitslui-

tend klassiek ogende kasten en tafels waarin en op de kleding te vinden is. Aangezien er allerlei

tussenwantjes geplaatst zijn, kan je rustig, zonder dat je je bekeken voelt door de verkopers

rondlopen en de producten bekijken. Overal zijn hoekjes gecreëerd waar je kan zitten. Het

klassieke en het speelse staan in mooi evenwicht. Zo zijn er wanden knallend oranje gekleurd,

maar mede door de vele natuurlijke tinten doet de zaak rustig aan. Er is veel te zien en dit ver-

sterkt het gevoel dat de zaak met zorg is aangekleed. Juist doordat geen kast hetzelfde is, oogt

de zaak écht. In niets blijkt dat de zaak, als zovele andere, fabriekswerk is. Het is verre van té

gemaakt. Op de bovenste verdieping vind ik de vrouwenafdeling. Ondanks ik me hier niet hele-

maal op me gemak voel, aangezien mensen de verkeerde dingen kunnen gaan denken, loop ik

toch een rondje. Eveneens is de sfeer relaxed en stylish, maar doet wat zachter aan, als in

vrouwelijk, dan de andere verdiepingen. Zo zijn wanden roze gekleurd en vind ik bloemen

motieven in het behang. Grote ramen geven een mooie blik op de straat 3 verdieping onder mij,

waar ik na misschien wel half uur rondkijken toch maar weer naar begeef. De enigste Flagstore

van Nederland en zelfs van de Benelux is één van de mooiste zaken van Amsterdam en een

must voor iedereen met stijl!

In een zij straatje van de Kalverstraat, precies tegenover één van 's werelds meest bekende coffeeshop De Dampkring, vinden we de enigste

Diesel Flagstore die ons land telt. Aan de Heilige Weg 11 beleef je Diesel zoals je het merk moet beleven!

Diesel Flagstore Heiligeweg | Amsterdam



Diesel maakt gebruikt van twee soorten eigen winkels. Het parade-

paardje de Flagstore, zoals aan de Heiligeweg en de 'gewone'

DieselStore, die doorgaans wat kleiner is. Van de DieselStore hebben

we er in Nederland slechts twee. Eén in Eindhoven en één op de

straat der straten; de PC Hooftstraat.

Minimaal eens per jaar ga ik de PC Hooftstraat op. Niet om er daad-

werkelijk me portemonnee te trekken, maar puur voor het wat surre-

alistische sfeertje dat om de straat heen hangt. Op een terrasje ver-

gaap ik me aan de duurste auto's, grootste zonnebrillen en de strak-

ste zongebruinde huidjes. Niets doet me denken aan het nuchtere

Nederland en dat bevalt me altijd goed.

Al vaker was me opgevallen dat tussen de boetiekjes van Gucci,

Louis Vuitton, Ralph Lauren en Tommy Hilfiger een Diesel Store

miste. Hoewel Diesel misschien tussen deze namen iets te gewoon-

tjes lijkt, draagt het merk toch die seu en vooral de prijzen waar de

Gooise tieners voor moeten vallen. Toevallig was ik afgelopen jaar

een weekendje in onze hoofdstad en liep na een dag shoppen terug

naar mijn hotel. Deze lag praktisch aan de PC Hooft. Bijna

aangekomen viel me op dat er wel heel veel mensen voor één zaak

stonden. Dichter bij gekomen zag ik dat de mensen voor een zaak

stonden die er niet eerder was, de nieuwe Diesel Store!

Dat Diesel van feestjes en entertainment houd wist ik, maar dat zij

een opening van een winkel zo groots vieren was nieuw voor me.

Toen ik net een drankje gescoord had en me tussen het gezelschap

gemengd had, werden we verast met dansers en muziek. Op en om

een grote pick-up truck zongen en danste zeker 10 jongens en meis-

jes volledig in de stijl van de toen lopende campagne Future over de

straat en voerde een heuse musical voor ons op. Precies zoals in de

advertenties gekleed in de 'FlowerPower' stijl sprongen zij op en om

Diesel containers en zongen 'can you feel a brand new day'! 

Terug naar de eigenlijke winkel, want ook binnen in de zaak nam ik

uiteraard een kijkje. Duidelijk was dat deze nieuwe zaak zich echt op

het PC Hooftstraat-publiek richt. Zo is de winkel heel sjiek en doet

exclusiever aan dan de Flagstore. Wel is de typische Diesel stijl weer

duidelijk te herkennen. Veel natuurgetrouwen kleuren, stylish lampen

en vitrines en retro behangetjes. Eveneens als in de FlagStore ligt op

de vloer een onbewerkt hout en zijn de producten overzichtelijk en

ruim uitgestald. Meer als in de Flagstore is er gevoel voor detail met

een fijnere afwerking. Dit extra moet uitteraad wel terug verdient wor-

den en dat doet men met de prijzen. In de Diesel Store liggen uitslui-

tend de duurste collecties van het Italiaanse merk. Kleding die weer

niet allemaal terug te vinden is in de Flagstore. Duidelijk is dat deze

winkel de rijkste van Nederland dient.

Speciaal voor dit verslag ben ik enkele weken terug gegaan naar de

Diesel Store op de PC Hoofd. Nu met het doel de etalage te bek-

ijken. Al meteen werd de polici van Diesel met betrekking tot de eta-

lages duidelijk. Deze moet universeel zijn, want ook versierde een

witte schildersezel met een grote poster van de campagne het

aangezicht van de winkel. Voor de ezel stonden net als bij de

Flagstore standstoelen waarvan de zitdekens vervangen waren door

spijkerbroeken. Eveneens was de etalage steriel wit en vrij minimalis-

Als er één winkelstraat in Nederland is waar exclusiviteit en stijl meer dan voldoende aanwezig is, is het

wel op de PC Hooftstraat te Amsterdam. Voor elk zelfrespecterend kledingmerk moet het een must zijn

om op deze straat een winkel te mogen draaien. Ook Diesel moet dit gedacht hebben en opende eind

mei vorig jaar haar derde winkel in Nederland aan de PC Hooftstraat nummer 119.

Diesel Store PC Hooftstraat | Amsterdam

tisch. Bij deze winkel kan je echter langs de etalage wel de

winkel in kijken. 

Hoewel beide etalages stylvol, opvallend en vooral heel erg

Diesel zijn, vind ik de overeenkomsten van de etalages een

zwakte. Bij Diesel draait alles om verandering. Ieder jaar

voeren zij een totaal andere campagne, omdat tenslotte geen

jaar het zelfde is. Dit geld ook voor winkelend publiek.

Mensen die de Heilige Weg bezoeken zullen doorgaans een

beperktere beurs hebben dan de PC Hooft shoppers. Dit

veranderd direct het hele gevoel van winkelen. Voor het

Gooise publiek is die exclusiviteit belangrijk, voor de main-

stream jongere de prijs. De wens van de 'rijkere' bereik je

niet door dezelfde aanzichten van de winkel te voeren. Deze

mag ook exclusiever en extra stylish ten opzichte van de

Flagstore. De houding van Diesel vind ik in deze wat laks. Er

zijn slechts 3 verschillende winkels in Nederland. Deze

moeten ieder op zich de consument verrassen. Het zou het

merk Diesel weer een positievere lading kunnen geven als ik

het gevoel heb dat als ik één zaak heb gezien dat ik ze niet

allemaal heb gezien. Dit zou een extra reden zijn andere fil-

ialen te bezoeken om me daar weer te laten verassen. Nu

blijkt dat Diesel hier hetzelfde over denk en gaat de winkels

in de toekomst steeds meer van elkaar laten verschillen.
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Slechts weinig merken roepen zo'n sterk gevoel op als dat Diesel

dit doet. Diesel is stijlvol, jong, extravagant, maar vooral

geloofwaardig. Als in de zin van 'echt'. Hoewel het gros van de

merken duidelijk gecreëerd is, lijkt Diesel te zijn ontstaan. Alsof

er geen slimme marketingdeskundige en belangen van aandeel-

houders bij gemoeid zijn. Diesel is niet zoals de meeste onderne-

mingen 'de vijand’, Diesel is er gewoon. Net als dat er vogels

vliegen en dat er mos groeit. Volgens de grote man bij Diesel,

Rosso, blijft de truck het constant up-to-date blijven in stijl en

sfeer. Blijven ontwikkelen en vernieuwen dus.

De sfeer van het Diesel vind veel raakvlakken met de exclusieve

Italiaanse merken als Gucci en Dolce & Gabbana, maar anders

als deze is Diesel wél toegankelijk voor een groot publiek. Mede

door de meest fantastische reclamecampagnes mag het merk

zich de populairste noemen onder een heel breed publiek.

Diesel heeft geen jaar dezelfde reclamecampagne gevoerd.

Integendeel. Doorgaans is er nauwelijks lijn te vinden in de ver-

schillende uitingen van het merk. Dit is dan ook één van de

belangrijkste verschillen tussen de presentatie van Diesel en

andere merken. Normaliteiten stel je als merk het doel om con-

stant door te bouwen op herkenbaarheid. Dus niet teveel ver-

schil in advertenties, sfeer en stijl. Diesel heeft lak aan deze

'regel' en geloofd juist dat mensen verrast willen worden. Zo

maakt Diesel ieder jaar gebruik van de diensten van een ander

reclamebureau, juist om gelijke visies en concepten te

voorkomen. Zo blijft het merk, juist voor diegene die zo wispel-

turig kunnen zijn, de jongeren, toch interessant en verrassend. 

De meeste media behandelen maatschappelijke ontwikkelingen

altijd met een hele conservatieve kijk. 'Alles wat nieuw is is

slecht en zal de wereld verzieken'. Mede door dit beperkte

denken lijkt het met de wereld veel slechter te gaan dan werke-

lijk het geval is. Positieve kanten van de huidige maatschappij,

die er volop zijn, lijken vergeten te worden en krijgen nauwelijks

aandacht. Ook Diesel lijkt deze zure berichtgeving zat en zet

zich er tegen af door juist het tegenovergestelde te roepen.

Diesel profileert zich in haar advertenties als een merk met een

optimistische kijk op de wereld en het leven. Veelal pakken zij

maatschappelijke issues waar zij op een doorgaans confron-

terende manier een positieve, dan wel andere draai aan geven.

De hoofdboodschap blijft; 'Neem het leven niet te serieus en

zeik vooral niet zoveel'.

Marketing wordt altijd negatief belicht. In de ogen van de main-

stream consument is het iets aansmeren wat je niet nodig hebt.

Onderzoeken naar koop en consumenten gedrag lijkt iedereen al

te tasten in zijn privacy en zal altijd als negatief beschouwd wor-

den. Elke reclamemaker weet dit en zal de onderzoeken en 

theorieën achter de spot altijd verbergen. Diesel doet dit niet,

sterker zij trekken het naar extremen. In een campagne van een

aantal jaar terug 'The glodal Diesel individuals market research'

adverteert Diesel zelfs met de modellen die achter de adverten-

ties horen te zitten. Geen merk die het zal durven, Diesel wél.

De campagne Lucky Luxury gaat zelfs nog een stap verder.

Diesel zet daar een hak naar het luxe leventje dat wij als

Westerlingen lijden. Billboard advertenties voor light producten is

sloppenwijken, daar waar mensen nog geen eens een kans

hebben om hun buik rond te eten. Voor een merk dat zo

ongeveer het toppunt maakt van luxe getuigt deze campagne

van heel veel lef en een dikke knipoog.

Diesel heeft zich in haar relatief korte bestaan ontwikkeld tot één van de sterkste conceptmerken

van deze aardbol. Stijlvol, jong en extravagant. De truck volgens Rosso; blijven vernieuwen…

The Diesel Way | Communications
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Aan pessimisme heeft Diesel geen boodschap, nog de toekomst. Met de campagne The Future geeft

Diesel een direct antwoord op deze negatieve houding en vraagt om meer optimisme. Met scènes die

duidelijk geïnspireerd zijn door The West Side Story en Star Trek toont Diesel een toekomst vol mooie,

vrije en liefdevolle mensen. Kortom; de jongeren van nu maken een toekomst om in te geloven!

'Vroeger was alles beter en het zal allemaal nog veel slechter worden'.

Diesel is dit persimisme zat en geloof heel anders!

The Future | A musical to believe in
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Heilige huisje hadden we toch niet meer? Niets bleek minder waar

toen Diesel begin augustus vorig jaar haar campagne, Hedonistic

Pleasure lanceerde. Met een meters grote advertentie op één van de

gebouwen langs de Maas wist het merk zich weer eens flink in de

kijker te spelen. Deze aandacht werd nog eens vergroot door klach-

ten van omwonenden en van verschillende belangengroepen voor

mishandelde mannen. Zij noemde de advertenties smakeloos en

bleken toch nog zeer verontwaardigt te maken. Typisch Diesel, toch?

De laatste najaarcampagne van Diesel legt de ziel van de consument

wel heel direct bloot, wij willen sex. En niet zomaar sex, wij verlangen

naar sex in het extreme, waar zwepen en naaldhakken gaan uitzon-

dering in zijn. Uiteraard uitsluitend met jonge, opwindende mensen,

in Diesel jeans… Niet meer dan dat.

Opvallend is de rol van vrouwen in de advertenties. Het traditionele

rolmodel wordt vergeten en Diesel presenteerd ons een stel op sex

beluste vrouwen. Bovendien wordt het feminisme naar extremen

getrokken, want niet de mannen, maar juist de vrouwen hebben

zwaar het overwicht. Zij weten zich de mannen aan hun voeten te

werpen welke zich zonder verzet volledig overgegeven. De hoofd-

boodschap; alles wat wij doen, doen we voor sex.

Diesel is sex. Diesel is zelfs heel veel sex. Vrijwel elke advertentie is opwindend en zelfs opzettelijk geil.

In de wintercampagne van 2005 draait Diesel er niet meer omheen. Ons enigste verlangen; genot.

Hedonistic Pleasure | The journey and goal of a successful life
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Dat ze bij Diesel marketing kunnen bedrijven, zal inmiddels duidelijk zijn. In de

campagne 'Nature - Love it while it lasts' laten zij wat mij betreft zelf onbedoeld het

WNF, Greenpeace en de Vogelbescherming ver achter zich. Want laten we eerlijk

zijn, de natuur kan zichzelf, zeker niet aan jongeren, verkopen. Pas met wat super

opwindende modellen erin, zien wij pas de schoonheid van de natuur!

Opnieuw zocht Diesel de confrontatie met haar voorjaarscampagne van 2004. In de

advertenties zien we tieners die zichtbaar opgewonden raken van de natuur. Alles is

geil, de bladeren, het gras en zelfs de kakkerlakken zorgen voor genot. De pay off;

Nature - Love it while it lasts...

De manier van adverteren van een standaard 'goede doelen' commercial is ons al

vrij vertrouwd. Doorgaans zien we treurige beelden waarover een donkere voice over

verteld dat het met ons geld allemaal anders kan. Aan het einde van de spot draait

het beeld naar zwart/wit en dramatisch hoor je de piep van een hart dat stopt.

Plezier en genot zul je niet snel tegenkomen. Opnieuw lijkt Diesel de zaak wat posi-

tiever te belichten, althans dat lijkt. De pay-off is echter vrij confronterend en lijkt er

niet omheen te draaien. 'Geniet van de natuur zolang zij er is.' Voor Diesel lijkt het

geen vraag meer of de natuur verloren zal gaan, dat gaat gebeuren. Dus geniet er

maar van, want straks is groen verleden tijd!

Opnieuw een issue, het milieu. Meer dan genoeg goede

doelen voor maar geen weet mij met de advertenties te

raken. Dit in tegenstelling tot Diesel. Met advertenties waar

zij schaamteloos tonen hoe geil de natuur is, weten zij mij

wél de boodschap te verkopen.

Nature | Love it while it lasts

34



In 2050 zal 30% van de wereldpopulatie een leeftijd hebben van 60+. Ook jij

waarschijnlijk. Maar wil je nou echt rimpels rond je ogen, haar uit je oren en niet

meer dagelijks genieten van seks? Natuurlijk niet! Daarom zegt Diesel NEE tegen

een oude leeftijd.

Begin deze eeuw was plastische chirurgie extreem hot. De angst voor veroudering

blijkt voor de mensheid zo'n groot issue dat duizenden dollars en een zware oper-

atie geen probleem is om dit te stoppen. Om jong, vitaal en mooi te blijven, moeten

er tenslotte offers gemaakt worden. Maar hoever ga jij hierin?

Denk niet, slaap veel en lach nooit.

Kortom leef niet, want van leven

wordt je oud. Opnieuw zet

Diesel ons de spiegel voor, is dit wat

wij willen? Geniet gewoon van je leven, ook al is het nog zo kort.

De najaarscampagne van 2001 was opnieuw een opval-

lende. Met deze campagne stelt Diesel dat oud worden een

misdaad is en geeft advies deze veroudering te stoppen.

Jongeren maken de toekomst, zonder deze jongeren geen

toekomst, aldus Diesel.

Save Yourself | Drink Urine
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Eens per jaar onderzoek merkenbureau Cool Unlimited hoe de Europese

consument tegenover bepaalde merken staat. Via internet enquêterende

zij afgelopen jaar 40.000 inwoners van het continent. De hoofdvraag; welk

merk is jou favoriete. Welk merk verdient de Cool Brands publieks prijs?

Stond iPod vorig jaar nog bovenaan het lijstje, dit jaar bleek Diesel popu-

lairst. Daarmee schoof iPod naar plek twee gevolgd door zoekmachine

Google, welke het op Europees niveau nog beter bleek te doen. Deze

website werd uitgeroepen tot coolste merk van Europa! Opvallend is dat

Diesel in Europa vele malen minder populair is dan bij enkel de

Nederlanders. Staat Diesel in Nederland nog bovenin, siert het merk in

Europa pas de 6 plaats.

Diesel startte in 1991 de nu al legendarische reclame campagnes.

Bijzonder is dat Diesel voor zowel het voor en najaar een ander reclame-

bureau aanwijst welke de campagne mogen karakteriseren. Bureaus

welke over de hele wereld gevestigd zijn. Dit maakt de campagnes en

daarmee Diesel werkelijk 'global'. Het is echter niet zo dat de externe

bureaus de vrije hand krijgen. Diesel blijft een dikke vinger in de pap

houden. De werkwijze valt eerder te beschrijven als een samenwerking

tussen Diesel en het locale reclamebureau.

Voordat een campagne vorm zal krijgen wordt het Diesel's Internal

Creative Team met het reclamebureau samengebracht. Het Creative Team

is een kleine groep mensen die zowel creatieve als marketingfuncties be-

kleden binnen het bedrijf. Het is hun creativiteit en kennis van de waar-

den van het merk, samen met de frisse en wellicht andere kijk van het

reclamebureau, welke zullen garanderen dat Diesel vernieuwend blijft. Dit

terwijl de communicatie altijd dicht bij de specifieke en eigenzinnige iden-

titeit van het merk zal staan.

Diesel belooft dat haar producten een beter en succesvoller leven garan-

deren. In haar campagnes vertalen zij dit naar het inmiddels legen-

darische reclame concept; 'DIESEL - FOR A SUCCESSFUL LIVING'. Het

beeld dat Diesel schets van een paradijs voor haar klanten moet uiteraard

ironisch en met een dikke knipoog geïnterpreteerd worden. In de adver-

tenties wordt de invulling van succes tenslotte vertaald naar extremen

waardoor het absurd lijkt. Voor serieuze thema's deint Diesel totaal niet

terug. Maar de suggestie van enige waarden van hun kijk en visie op het

thema lijkt direct weggevaagd door het onzichtbare onderschrift; "het is

maar een grapje..."

Natuurlijk heeft het intensieve reclame beleid van het merk zijn prijskaart-

je. Maarliefst 7% van de omzet van het bedrijf wordt besteed aan pu-

bliciteit. Aangezien Diesel dik een miljard euro weet om te zetten, krijgen

de reclamemakers astronomische hoge reclamebudgetten in handen. Dit

lijkt absurd, maar anderzijds geeft reclame Diesel zijn enigste bestaans-

recht. Zonder zou het merk geen enkele waarden hebben en verloren

zijn...

Dat de doelgroep de humor en stijl van Diesel waardeert en op zijn plaats

weet te schatten, mogen duidelijk zijn. Jongeren en mensen die zich jong

voelen (doelgroep Diesel) omschrijven het merk als extravagant, up-to-

date, kritisch en komisch. Men vind Diesel eigenzinnig en rebels en

plaatst haar, min of meer los van de producten, maar puur door het

sterke imago, in de 'international fashion top!'

Dat Diesel zijn commuicatie serieus neemt mag duidelijk zijn. Maar herkend de consument ook de inspanning

van het Italiaanse kledingmerk? Werpt al deze craetieviteit daadwerkelijk vruchten af? Dat mag gezegt worden,

want Diesel mag zich dit jaar het populairste merk van Nederland noemen!
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De jongen blijkt Roy Vis, een 18-jarige trendy gozer uit Diemen-Zuid. Roy is slank, lang en heeft

een knap koppie wat hem precies laat passen in het beeld dat ik van de doorsnee Diesel klant

heb, iemand met veel aandacht en gevoel voor stijl en presentatie.

Nadat ik Roy heb uitgelegd waarom ik hem aanspreek, is hij al snel bereid zijn nieuwe aanwinst

te showen. Dit blijkt een bruin shirt met een goud kleurige opdruk van een tijger. Boven de tijger

staat in grote letters Diesel. Roy verteld dat wanneer hij in het centrum van Amsterdam loopt, hij

altijd een bezoekje brengt aan de FlagStore. 'Gewoon eventjes kijken, is doorgaans de insteek.

Echter komt het zelden voor dat ik de zaak verlaat zonder dat ik mijn PIN pas heb moeten

trekken, zo ook vandaag. Ben dol op merkkleding, maar dan niet de merken als Ralph Lauren of

Lacoste. Juist de 'streetbrands' als G-sus, G-Star, Replay en Diesel zijn mijn favoriete. Diesel is bij

mij echter het populairst. Met zeker 15 kledingstukken kan ik me aardig Diesel-minded noemen.

Voor de FlagStore in Amsterdam spreek ik jongen aan welke met een

plastic Diesel tas de zaak uit loopt. Hoewel het natuurlijk niet kan

missen, vraag ik toch naar de bekende weg; 'Wat gekocht?'

Roy Vis | Diesel Flagstore Amsterdam

Kiki van der Burg blijkt, hoewel ze veel jonger aandoet, een dame van 20 jaar. Sinds een paar

maanden studeert zij in Amsterdam. Om overbodige reistijd te voorkomen woont ze sinds oktober

op een kamer in het centrum van de hoofdstad.

'Als arme student toch geld over voor Diesel?' 'Haha... altijd en al heb ik het niet, zal ik hoe dan

ook wat centjes bij elkaar sprokkelen voor mijn favoriete kleding. Ik ben nu eenmaal verslaaft...'

Verslaaft, gaat dat niet wat ver?' Nou, eigenlijk niet. Net als drugs, alcohol of eet verslaafde, kan ik

alles opzij zetten voor mijn drug, kleding. Rood staan om een mooi shirtje is verre van een uit-

zondering.' 'Wat heb je nu gekocht als ik vragen mag?' 'Een nieuwe jeans. Kijk!' Trots houd het

meisje een lichte, iets wat bewerkte spijkerbroek omhoog. 'Waarom Diesel?', vraag ik haar.

'Nou, Diesel is hip, exclusief en altijd goed. Bovendien komt mijn kont nergens zo voordelig

in uit, als in een spijkerbroek van Diesel. Reden voor mij genoeg!'

Niet veel later nadat ik Roy gesproken heb, dient het volgende

'slagtoffer' zich bij mij aan. Voor de FlagStore ontmoet ik een fashion-

able meisje, welke net een Diesel jeans gescoord blijkt te hebben.

Kiki van der Burg | Diesel Flagstore Amsterdam

De vrouw blijkt Bibi Kool te heten. Ik schat haar rond de 35 jaar, maar vra-

gen durf ik er niet naar. De vrouw is een typisch PC Hooftstraat-shopper. Zo

is ze druk, heel verzorgt en nogal over-the-top. Precies als de mainstream

"Gooise Lady" doet ze zich duidelijk jonger voor dan dat ze werkelijk is.

"Ik heb net een zonnebril gekocht, Diesel heeft van zulke leuke modelletjes.

Ben een echte zonnebrillen gek, heb er tientallen. Mijn laatste aanwinst is

dus deze." Mevrouw laat me een grote bril zien met een stevig wit montuur.

De glazen zijn donker en de bril doet nogal 'celebirty' aan. "Ja, het is niet

goedkoop. Zo'n brilletje is zomaar 100 euro. Maar Diesel is leuk en heb geen

zin, omdat ik de 30 ben gepasseerd, gedoemd te zijn tot Miss Etam!"

Net voordat een dame van 'middle age' haar

BMW wil instappen weet ik net op tijd d'r aan-

dacht trekken. "Sorry, mag ik wat vragen?"

Bibi Kool | Diesel Store Amsterdam

Frank Compeer (23 jaar) ontmoet ik voor de Diesel Store op de PC Hooft,

waar hij net met twee volle tassen uit komt lopen. De jongen is duidelijk een typisch

jup. Mooie schoenen, hip jasjes en zo'n snelle indruk.

"Zo, volle tassen!" "Hou op, schei uit. Maar ja, auto staat om de hoek." En wat heb je

gekocht, als ik vragen mag?" "Natuurlijk, twee nieuwe cappeys en een nieuwe jas." Frank

laat een bruin (49.90) en blauw (45,90) corduroyachtige cap zie. Op beide staat in het

klein het Diesel logo-tje. De jas (356,-) is bruinkleurig en een redelijk lang model. Vanaf de

linkerschouder loopt een sjabloonachtig patroon naar beneden. De jas is ruig, maar stijlvol

en een tikkie arty. Als ik de jongen vraag naar zijn koopgedrag in kleding verteld hij mij dat

veel van zijn kleding een labeltje in de nek hebben van zowel Replay, Levi's, G-star, G-sus

en zijn favoriet Diesel. "Vooral het urban en ruige karakter van de merken bevalt me goed!"

"Duur? Off corse! Maar Diesel is nu eenmaal supercool. De

kleding is ruig, mooi en stylish tegelijk. Dat kost je simpel-

weg knaken."

Frank Compeer | Diesel Store Amsterdam

Nathalie maakt niet direct dé Diesel indruk op me. Hoewel het meisje een verzorgde indruk

maakt mist ze het hippe en stijlvolle van de doorsnee Diesel winkellier. Dit voordeel wordt mij

bevestigt als ik vraag wat ze gekocht heeft.

"Heb net een nieuw horloge gehaald. Loop dagelijks langs deze winkel en sla vrijwel nooit de eta-

lage over om even naar dit horloge te kijken. Hoewel ik hem heel mooi vind, had ik helaas

geen geld voor. 139,- is voor mij best veel. Gelukkig heb ik altijd veel bezoek op mijn

verjaardag, dus al snel had ik het geld bij elkaar." "Mag ik hieruit opmaken dat je

niet veel vaker Diesel kleding koopt?" "Inderdaad. Vind de kleding wel erg mooi,

maar veel te duur. Zag net een shirtje hangen van 120 euro. Dat gaat mij veel te ver.

Mijn kleding haal ik bij de H&M en de Sting enzo. Anders dan veel andere van mijn

leeftijd betaal ik mijn kleding zelf. Merken als Diesel kan ik dan niet betalen.

Opnieuw ontmoet ik op de hoek van de Kalverstraat een meisje. Voor

de Flagstore spreek ik Nathalie Vredegoed (16) aan en vraag haar

naar d'r aankopen.

Nathalie Vredegoed | Diesel Flagstore Amsterdam
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Hoewel men letterlijk gouden bergen verwachtte bleek het zoeken naar goud

vooral hard werken. Urenlang zocht men in de brandde zon, of juist in één van

de koude grotten naar het kostbare materiaal. De omstandigheden waarin de

duizenden mijnwerkers verkeerde waren verre van ideaal. Maar anders dan el-

ders, er was werk. Wat niemand kon weten en zelfs Levi zelf niet, dat hij de

omstandigheden van  de mijnwerkers de komende jaren iets dragelijk zou gaan

maken.

Levi Strauss wordt op 26 Februari 1829 geboren in Buttenheim, Duitsland. Met

achttienjarige leeftijd vertrekt hij, samen met zijn twee zussen en moeder naar

het 'beloofde' land. Hij beland bij zijn schoonbroer in New York, waar hij de

komende jaren als koopman gaat werken. Hoewel hij met dit werk voldoende

dollars weet te maken om te blijven leven, was Amerika voor Levi tot dus ver

weinig van het beloofde land hoe hij het altijd voorgesteld had. Zes jaar later, in

1853 vertrekt de inmiddels 24 jarige man ook richting het westen. Op zoek naar

meer geluk. Hij beland in San Francisco, waar hij een winkel in kleding en stof-

fen opent. Juist de broeken voor de mijnwerkers blijken razend populair. Anders

dan de huidige broeken, zijn de broeken van Levi wel comfortabel. Vooral de uit

Frankrijk geïmporteerde katoen blijkt uitermate goed geschikt voor flinke tem-

peratuur wisselingen waar de mijnwerkers dagelijks mee te maken hebben.

Bovendien zijn de broeken stevig genoeg voor het zware werk in de bergen. Het

Franse katoen wordt in Amerika bekend onder de naam 'demin'. Levi's winkel is

een succes.

Een van Levi's vaste klanten was Jacob Davis. Ook een kleermaker. Hij kocht

regelmatig stoffen uit de winkel van Strauss, waarvan ook hij broeken fabri-

ceerde. Toen in 1872 één van zijn klanten terug kwam met een uitgeschuurde

broek verzon Davis een manier om zijn broeken te versterken. Op de plekken

waar de eerste schuren ontstonden sloeg hij klinknagels door de stof. De eerste

spijkerbroek was geboren en ook Davis begreep dat zijn 'uitvinding' potentie

had aan te slaan. En dat gebeurde. Iedereen in de buurt van Davis winkel wilde

graag zo'n 'klinknagelbroek' en Davis was bang dat zijn idee gepikt werd. Hij

besloot patent op zijn idee aan te vragen. Alleen de 68 dollar die hij moest

betalen om de registratie officieel te maken weerhield hem. 68 dollar was toen-

tertijd een hoop geld en Davis vond het risico te groot. Hij besloot een business-

partner te zoeken en dacht meteen aan Levi Strauss. Strauss zag wel wat in het

idee en aanvaarde het voorstel. Niet veel later wat de klinknagelbroek een feit

en al snel een groot succes! 

Jarenlang bleven de spijkerbroeken binnen eigenlandsgrenzen razend populair.

Voornamelijk de functionaliteit en de stevigheid van het kledingstuk is voor hard

werkend Amerika een pre. Pas tijdens de tweede wereldoorlog, maakt de rest

van de wereld kennis met de blauwe broek. Vele Amerikaanse soldaten dragen

tijdens de strijd speciaal voor de oorlog ontwikkelde spijkerbroeken van Levi's.

Aangezien de Amerikanen door het uitgeputte Europa als helden worden ont-

vangen, krijgt de spijkerbroek direct aanzien. De jongemannen die deze

broeken dragen komen tenslotte ons bevrijden van de Duitsers. Iets wat ons

niet wist te lukken. De Levi's broeken komen zeker voor de Europeanen syno-

niem te staan voor 'The American Dream' en verwerven grote populariteit. Dit

terwijl de broeken in Amerika steeds minder aftrek vind. Niet erg gek is het dus

dat nog geen 5 jaar na de oorlog de eerste Levi's producten ook de weg vinden

naar de Europese winkels. Weer vijf jaar later maakt ook Azië kennis met de

broeken. Ook buiten Amerika blijkt Levi's een succes nummer. In de jaren

tachtig viert Levi's zijn hoogtijdagen. Met een nieuw model spijkerbroek weten

zij de hele wereld te veroveren. De nu al legendarisch 501 blijkt een doorslaand

succes en bepaalt in die jaren het modebeeld van de hele wereld!

Hoewel de core-business van Levi's altijd de door hen bedachte jeans is

gebleven, zijn zij door de jaren heen ook steeds meer andere kleding producten

gaan verkopen. Zo brengt Levi's onder haar naam shirts, truien en zelfs petjes

uit. Levi's ontwikkeld zich van broekenfabrikant tot life style designers en sym-

boliseert bijna meer Amerika dan dat de vlag dit doet. Levi's is stoer, hard

werken, down to earth en bovenal 'The American Dream'!

Lang geleden, in het verre westen leefde een jonge man, genaamd Levi Strauss. Als zovele was ook hij uit het uitzicht-

loze Duitsland vertrokken, om zijn geluk in Verenigde Staten te beproeven. Amerika stond in die tijd voor de meeste

Europeanen synoniem voor nieuwe visies, vrijheid en avontuur. Toen in 1849 bekend werd dat er in de bergen van

California goud te vinden was, kwamen duizenden mensen die kant uit. In het bijzonder bleek San Francisco populair.

Tegen de tijd dat Levi Strauss voor het eerst over de bekende baai uitkeek, waren er al 100.000 mensen hem voor.

Allemaal met één doel; rijk worden. 
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De kleding van Levi's was de eerste decennia van haar bestaan vooral functioneel en degelijk. Uiterlijk speelde

nauwelijks een rol. De spijkerbroeken welke Levi's verkocht werden tenslotte als werkkleding gedragen. De

rede tot een aanschaf van een broek was voornamelijk de kracht en het conform. Geen stof was zo sterk als

de demin stof welke Levi's gebruikte. Aangezien in de 19de eeuw het werk doorgaans zwaarder

was, bleek extra bescherming niet overbodig. Vooral de langduurzaamheid sprak de arbeiders aan,

want een Levi's broek gaat zelf onder zware omstandigheden niet kapot.

Langzaam verschenen er meer en meer Levi's broeken in het straatbeeld en men begon de

blauwe demin stof ook steeds meer om het uiterlijk te waarderen. Demin bleek voor vele stoer en

ruig. Rede voor Levi's genoeg dit succes te exploiteren voor ander gebruik. Al snel introduceerde

het merk hun tweede ontwerp uit demin stof. Het inmiddels legendarische spijkerjackey vond de

weg van de tekentafel naar de consument. Ook het jackey bleek een succesnummer, waarna al

snel een spijkerblouse van Levi's verscheen. Langzaam ontwikkelde Levi's zich van broekenfab-

rikant tot een van de eerste volwaardige kledingmerken.

In de jaren die volgde heeft Levi's haar productlijn constant uitgebreid. Niet meer uitsluitend met

demin, maar ook andere stoffen werden verwerkt tot kleding. Shirts, truien en zelfs shorts von-

den al snel gretig aftrek bij de consument. Met het groeiende succes, bleef de productlijn ook

alsmaar groeien tot het Levi´s wat wij nu kennen.

De stoere, ruige en authentieke stijl welke de eerste spijkerbroeken van Levi's uitstraalde lijkt

de basis van de hedendaagse collectie. De kledingstukken stralen vaak veel Amerika uit. Het Amerika hoe wij

dat het liefst zien, op z´n westerns. Cowboys, paarden en pistolen zijn printen welke we vaak terug vinden in

de kleding. Maar niet alleen de western gerelateerde prints geven heb merk de zogenaamde Marlboro look,

ook de vorm, kleur en het wat conservatieve in de kledinglijn versterkt dit gevoel stevig. Naast wat maffe

uitspattingen van Levi's (neon kleuren ed.), omdat dat nu eenmaal hip was, blijft de kleding vooral heel down-

to-earth. Vooral in de T-shirts zie je dit duidelijk terug. Vaak is de vorm van de shirts nauwelijks getailleerd, wat

conform belangrijker lijkt te maken. Echter zal de doorsnee Levi's klant juist heel bewust voor deze stijl kiezen.

Want juist door het dragen van Levi's, maakt je in tegenstelling tot de Dolce Gabbana's van deze wereld, niet

zo'n 'fashion nicht'. Levi's is juist mannelijk en urban, waardoor juist het nonchalante spreekt. Werden de

eerste jeans puur gefabriceerd voor 'the working class' heeft de productlijn zich nu ontwikkeld tot ´working

with class´. Draag je Diesel lekker hip in de discotheek, is Levi's juist voor alledag, dus ook voor op het werk. 

Levi's is en blijft het merk van de jeans. Levi’s bedacht hem en voldoende bij het

publiek geclaimed, om Levi's en de Jeans in één adem te noemen. Maar Levi's

blijkt inmiddels meer dan dat. Het Amerikaanse concern is inmiddels uitgegroeid

tot life-style brand, waar ook shirts, petten en truien onmisbaar in blijken.

Levi’s | Clothing
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Levi's is altijd heel vooruit strevend geweest in exploitatie. Zo heeft de kleermaker uit Duitsland de afgelopen 150

jaar zijn imperium weten spreiden over een dikke 110 landen. Eerst binnen de grenzen van Noord Amerika,

maar in de jaren die volgde opende Levi's zaken over de hele aardbol. Met maar liefst 8500 man personeel mag

de gigant zich één van de grootste kledinglabels van de wereld noemen.

Als in de meeste economieën doet Levi's de beste zaken in de welvarende landen. Kleding van het merk is

tenslotte een luxe product en helaas niet voor iedereen weggelegd. Europa, Azië en Noord Amerika zijn de

belangrijkste afzetgebieden. Echter met Levi's Stores in elke stad van naam in de wereld mag het merk zich

'truly global' noemen.

Levi's is een corporate merk. De filosofie, strategie en productenrange zijn over de hele wereld gelijk en wordt

centraal bepaald. Het hoofdkantoor staat in San Fransisco waar het beleid in grote lijnen wordt bepaald. Echter

heeft Levi's ook een Europese (Brussel) en Aziatische (Japan) divisie. Brussel is verantwoordelijk voor het

ontwerpen, fabriceren en marketeren van het Levi's merk. Deze werkzaamheden zijn binnen het continent

verdeelt onder 22 kantoren. Negen verkoopdivisies, 10 distributiecentra en 3 productiefaciliteiten. Het kantoor in

Japan bedrijft 'het zakendoen' op een lager niveau. Naast dit bewaken zij de licenties en organiseren zij de dis-

tributie naar 49 landen in Het Midden Oosten, Latijns Amerika, Afrika en Azië zelf.

Levi's verkoopt haar producten via zowel eigen winkels, franchise en de multi-brand zaken, waar meerdere

merken verkocht kunnen worden. De Levi's Stores worden ook ingericht naar een corporate concept. Echter is

een localere divisie vrij in de precieze invulling. Zo worden alle Levi's Stores binnen de Benelux volgens hetzelfde

principe aangekleed en gedecoreerd. De Benelux telt 22 Stores, waarvan Nederland er 9 telt. Vier daarvan staan

in Amsterdam, vier in Rotterdam en één in Eindhoven. Voor het Levi's team blijken deze steden heel inspirerend.

Nergens is de jeans zo bepalen en aanwezig in het straatbeeld als in ons landje. Met een gemiddelde aanzetfre-

quentie van 2,1 spijkerbroek per jaar mogen de Nederlanders zich tot de belangrijkst consument van Europa

rekenen. De populariteit in Nederland is goed te verklaren. Geen samenleving is zo vrij als de onze. Terwijl in

menig cultuur de jeans verre van gewenst is, kan Nederland zich er niet druk om maken. Sterker nog; de broek

blijkt voor vrijwel heel Nederland favoriet.

Dat de Tweede Wereld Oorlog weinig goed gebracht heeft, zal niet iedereen kun-

nen beamen. Naast de bevrijding die de Amerikanen ons in mei '45 brachten,

brachten zij nog iets mee, de blauwe Levi's jeans. En wie kon nou het plaatje van

de Amerikaanse helden in jeans negeren. Levi's van 'instand success' overzees.

Levi’s Stores | World Wide
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De weg naar de Levi's Store is me in Rotterdam totaal niet

onbekend. Hoe zou ik dan ook zo'n mooi gebouw kunnen

missen! De winkel van Levi's heeft iets wat in Rotterdam

vrij onbekend is. Authenticiteit en nostalgie. Slechts

weinig van voor 1940 staat tenslotte nog overeind in het

centrum. Dat Rotterdam trots is op haar monumentale

panden mogen duidelijk zijn. Weinig gebouwen zitten zo

strak in haar verf als de Levi's Store. En terecht! Een

gebouw als deze verwaarlozen zou meer dan zonde zijn.

Het pand waar Levi's huisvest matched perfect bij het

merk en haar kernwaarden. Zo heeft het gebouw, in

tegenstelling tot veel moderne architectuur, iets echts.

Het is niet zomaar in drie complete stukken aangeleverd

en geplaatst. Je ziet duidelijk dat dit vakwerk is. Veel

details en uniek ontwerp verklappen dat het een hele klus

geweest zal zijn het gebouw te plaatsten. Zeker als je

nagaat dat hulp van machines in de tijd waarin het

gebouwd is niet mogelijk was. Het gebouw heeft ook iets

sterks Amerikaans. Opnieuw niet het Amerika van nu,

maar juist op ze Westerns. Het gebouw past precies in

een setting van paarden, cowboys en vrouwen in grote

jurken welke de cancan dansen. Heel veel Levi's dus...

De aankleding, naast het gebouw zelf, is wel essentieel.

Juist omdat het zo mooi is, kan het ook iets te veel zijn

voor Levi's. Het merk predikt immers redelijk down-to-

earth te zijn. Puur het gebouw zou wellicht beter geschikt

zijn voor een exclusiever merk, als Dolce Gabbana of

misschien Diesel. Echter heeft Levi's fantastisch werk

geleverd met aankleding. Nadat de zaak in november

2005 volledig gereslyled is naar de huidige corporate

winkelstijl lijkt het hele plaatje te kloppen. Met veel na-

tuurlijke materialen als hout en koper en een paar fan-

tastische stijl elementen brengt Levi's de winkel terug

naar jong, stoer en belangrijker; toegankelijk.

Achter de etalages vullen grote posters de hele ramen. De

poster zijn wit, waarin een vrijstaand zwart/wit beeld

geplaatst staat. Deze beelden verschillen van paarden tot

mensen. De indruk is opnieuw stoer, maar wel op een

hele stijlvolle manier. Het heeft iets arty-sch. Op de gevel

staat het originele Levi Strauss & Co Logo, een logo welke

steeds vaker opduikt. Niet als vervanging van het ' Red

Tab' logo, maar puur als aanvulling. Want ook het huidi-

ge, rode logo is veelvoudig op de gebouw bevestigt. De

tweede etalage is wat meer standaard. Zo staan er twee

poppen in, waarachter een zeildoek gespannen is waarop

de aanbiedingen staan aangekondigd. Bij deze etalage is

de kleur geel overwegend. Het geel maakt het geheel

zomers, maar mede door het lettertype, vrij progressief. In

tegenstelling tot de andere etalage oogt het geheel wat

goedkoop en weinig Levi's. Eenmaal binnen in de zaak is

alles op en top Levi's De demin stof is, zowel op posters

als in artikelen, overweldigend aanwezig. Dit gecombi-

neerd met hout en koper geeft het geheel nogal een vin-

tage look. De winkelvloer is redelijk klein. Door de vele

rekken met de producten is het geheel levendig, maar

traditioneel. Duidelijk is dat het hele winkelconcept een

vertaling is van de rijke geschiedenis van het merk.

In één van de mooiste winkelpanden van Rotterdam, precies op de kruising Oude

Binnenweg - Westersingel, vind je de enigste Levi's Store welke de stad telt. In een

authentiek pand, piekfijn onderhouden, kopen de Rotterdammers hun Levi's kleding.

Levi’s Store | Oude Binnenweg Rotterdam
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Het nieuwe millennium heeft Levi's weinig goed gebracht.

De mode bewuste consument lijkt een beetje uitgekeken

op Levi's en valt juist voor de kleding uit het duurdere

segment, als Diesel. Echter is voor de koopjesjager, Levi's

'out of the leage', zij vinden de kleding juist te duur. Het

verliezen van de klanten is uiteraard een heel serieus

probleem. Zo heeft het merk de afgelopen 6 jaar uitslui-

tend verliezen geleden. Zet deze trend door, wordt

verwacht dat Levi's over drie jaar haar deuren wel eens

zou kunnen sluiten, falliet.

Vanaf 2000 heeft Levi's allerlei wanhopige pogingen

gedaan, om weer aansluiting te vinden bij de consument.

Zo heeft het merk Levi's Signature op de markt gebracht.

Een lijn welke concurrerend moet zijn met spijkerbroeken

uit het laagste segment. De Signature broeken worden

voor slechts 30 dollar verkocht bij zaken als Wall Markt.

Ook bracht Levi's de iPod broek uit. Een broek met een

speciaal zakje om je MP3 speler in op te bergen. Met al

deze acties lijkt het bedrijf verre van trouw aan de waar-

den welke zij door de jaren heen geclaimd lijken te

hebben, authenticiteit en traditie.

Gelukkig lijkt het merk weer een beetje vertrouwen in

zichzelf en haar kernwaarden te krijgen. Wanhopige

daden om opnieuw hip te worden, worden vergeten en

men presenteert zich met een nieuwe 'shopping beleving'

weer als het merk hoe wij dat graag zien, geloofwaardig

en echt.

Vanaf de zomer 2005 is Levi's haar winkels gaan restylen.

Hoewel de primeur naar Brussel ging, met de eerste

restyling, konden de Nederlanders niet veel later genieten

van de tweede ge-restyle-de zaak. Op de Kalverstaat 55

opende na een verbouwing van 4 weken, 21 september

de eerste nieuwe Levi's zaak in ons landje. Een winkel

waarmee Levi's duidelijk weer terugkeert naar haar roots,.

De store is geïnspireerd op de 150 jaar tellende erfenis

van het Levi's merk en desondanks volkomen heden-

daags. Een nieuwe 'denim bar' is gecreëerd om shoppers

te voorzien van een uitgebreide expertise in denim jeans.

Met meer dan 150 combinaties van modellen en wassin-

gen heeft Levi's op het moment de grootste selectie van

denim jeans op de Nederlandse markt. 

De zwarte pui van de store draagt zowel het 'Two Horse

Logo' als het vernieuwde fameuze Levi's Red Tab logo. De

etalage is vrij standaard. Achter grote ramen staan eta-

lagepoppen, waarachter zeildoeken gespannen staat. Op

de doeken staat de 'sale’ aangekondigd. De etalage is

weinig onderscheidend aan zaken als Best Boy Company

of Vet!. Achter de doeken wordt de nieuwe store gekarak-

teriseerd door zwart-wit fotografie en een veelvuldig

gebruik van onbewerkt hout en luxueuze materialen. 

Achter de toonbank bevindt zich een image van twee le-

vensechte paarden die aan een jeans trekken. Dit vertaalt

op speelse wijze het oudste mode handelsmerk ter

wereld, welk dateert tot 1873; Levi's uitvinding van de

denim jeans.

Op dé winkelstraat van Amsterdam; de Klaverstraat, vind ik de tweede winkel van

Levi's. Met een hoge, stijlvolle, zwarte gevel, waarop het 'two horses' logo staat afge-

beeld, is de winkel een blikvanger voor elke passant.

Levi’s Store Boys | Kalverstraat Amsterdam
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Het merk kent een groeiend succes bij vrouwen, vandaar

dat Levi's uitzonderlijk veel aandacht besteedde aan de

noden en wensen van vrouwelijke klanten. Vorige jaar

introduceerde het merk met groot succes een nieuwe

reeks met speciale pasvormen voor meisjes: de Levi's®

Eve Square Cut Straight Jean. Al snel waren deze mo-

dellen de topfavoriet van modebladen in de hele wereld

met een uitzonderlijk verkoopsucces tot gevolg. Zomaar

een afdeling voor vrouwen bleek voor Levi's niet vol-

doende en probeert het succes onder vrouwen verder uit

te bouwen met een eigen winkel.

Net als de andere Levi's Store, is ook de damesvariant

onlangs stevig onder handen genomen en opnieuw mag

het resultaat er zijn. Aangezien Levi's consistent haar

nieuwe winkellijn doorzet, is na een bezoek van de

andere zaak, het interieur weinig verrassent meer.

Opnieuw doet de zaak heel echt aan. Met veel gebruik

van natuurlijk hout en koper straalt de zaak veel authen-

ticiteit uit. De grote zwart/wit foto's van verschillende vrij-

staande beelden, als paarden, geven de toko een randje

kunstzinnigheid en stijl mee. De Western stijl lijkt hiermee

een nieuwe invulling te krijgen. Een invulling welke mij

wel bevalt. Het echte 'oude westen', als in de Marlboro

reclames is immers nogal gedateerd en doet wat ordinair

aan. Met de stijlvolle zwart/wit foto's is dit verre van het

geval, hoewel het Western gevoel niet verloren gaat.

Terug naar de entree van de zaak. De gevel is, net als de

andere zaak, direct een blikvanger. Het zwart, met daarin

het originele Levi's logo uit 1873, geeft een stoere, maar

stijlvolle uitstraling. Wat me direct opvalt is dat in tegen-

stelling tot de andere zaak, de kleur geel veel gebruikt

wordt. Zo zijn de zeildoeken en stickers op de ramen

geel. Rood is nu de steunkleur. Het geel geeft het geheel

een wat vrolijker, maar ook wat progressieve indruk. De

kleur komt, wat mij betreft, de stijl van Levi's niet ten

goede. De hele indruk is wat goedkoper. Opnieuw staan

er paspoppen in de etalage. De aankleding van de eta-

lage, is in tegenstelling tot de gevel, vrij standaard. Achter

de grote ramen, welke wel erg aantrekkelijk zijn, staat een

compositie welke we bij vrijwel elk jeans merk zien. Alleen

niet de jeansmerken van naam, maar juist de zoge-

naamde B-merken. Denk aan zaken als Score, Vet en

Chasin. Hoewel ook deze etalages doorgaans dik vol-

doende zijn, is Levi's voor mij meer. Dit mogen zij dan wel

laten zien.  

Het grote verschil tussen de twee zaken is uiteraard de

producten welke verkocht worden. Hoewel ik in de

damesvariant niet 'durf' te gaan winkelen, voordat

mensen verkeerde ideeën gaan hebben, is het wel

duidelijk dat Levi's haar troeven opnieuw op de vrouw

heeft gezet. Het merk lijkt bij de vrouwelijke consument

weer juist in en hip en men presenteert dan ook in de

winkel een dikke collectie producten. Ook dit jaar komt

Levi's wederom met innovatie op het gebied van Girls pro-

ducten. Een geheel nieuwe lijn Girls Fits die gemaakt zijn

om de vrouwelijke vormen beter tot hun recht te laten

komen. Levi's heeft onderzoek gedaan naar de verschil-

lende vrouwelijke vormen en heeft een aantal modellen

ontwikkeld met een ideale pasvorm. Juist daar waar de

dames de meeste 'problemen' hebben, bied Levi's

uitkomst. Zo komen de billen optimaal uit, lijken benen

langer  en beloofd het merk dat de taille perfect zal

aansluiten.

Slechts enkele meters verder, vind ik schuin tegenover de andere Levi's store de

damesvariant. Opnieuw met de zwarte gevel, het 'two horses logo', maar nu met over-

wegend het gebruik van geel moeten de dames warmlopen voor Levi's.

Levi’s Store Girls | Kalverstraat Amsterdam
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Al vanaf het ontstaan van de jeans is Levi's actief met advert-

eren. Het begon met een flyer, als lokker naar de winkel van

Strauss. Met deze flyer introduceerde Strauss het 'Two Horses

Logo' welke hij aankondigde als; het standaard voor een bijna

een halve eeuw kwaliteit! Tal van flyers volgde, maar aangezien

iedereen die winkel van Strauss inmiddels wel wist te vinden

kon hij zich steeds meer focussen op het creëren van een

merk. Zo vulde doorgaan enkel een prent van paarden, ver-

zorgde arbeiders in jeans of 'slechts' een Jugendstil werkje de

flyer. Uiteraard met de naam van de winkel.

Zodra advertentie in kleur afgedrukt kunnen worden, is Levi´s al

gevestigde orde. Iedereen kent het merk als de stoere broek

voor de moderne, vrije Amerikaan. Levi´s staat, zeker in die tijd

synoniem voor cowboys en paarden en met dat voor vrijheid en

Amerika. In prenten toonde zij jonge, levendige mannen, van

zo rond de 30, die genoten van het leven. Zo laat een bekende

prent een voorstelling zien waar een zestal mannen, in jeans en

cowboyhoeden, in een paardenbak touw trekken. De

voorstelling is stoer, maar laat vooral het plezier en genot van

de mannen zien. Deze lijn is jaren vastgehouden.

Vanaf het moment dat de fotografie geldend word, stapt Levi´s

gedeeltelijk af van prenten en gaat werken met modellen.

Opnieuw in een stoere Western setting worden jonge

aantrekkelijk mannen en nu ook vrouwen geportretteerd. Een

geheel of gedeeltelijke blote buik is geen uitzondering meer. De

foto´s ademen al veel seks en verleiding.

Het thema van de reclames verplaatst zich steeds meer naar

vrijheid van de jonge Amerikaan. Een thema dat razend popu-

lair is. Jongeren willen tenslotte meer dan ooit vrijheid en

verandering in het conservatieve Amerika. Jonge mensen die

genieten van het leven op allerlei manieren is doorgaans de

scène. Maar de confrontatie met het conservatieve gaat verder.

Zo doet Levi´s met een campagne waar zijn ´s werelds meest

bekende kunstwerken met een jeans versieren, flink stof

opwaaien. Ook vinden vele de opwindende modellen, met

slechts een jeans aan, aanstootgevend en buiten fatsoen. Het

thema blijft de moderne jongere, afgewisseld met advertenties

die verwijzen naar de roots van Levi´s, Wetern. 

Seks en verleiding zijn belangrijke uitgangspunten voor de

advertenties. Steeds vaker wordt dit het thema van de adver-

tenties. In een traditionele jongentje - meisje scène laat Levi´s

dit vaak tot uiting komen. De jeans is hét fashion item van die

tijd!

In  1966 wordt het eerste TV spotje van Levi´s de lucht in

gezonden. Vanaf dat momnet beperkt Levi´s zich niet meer tot

print, maar nu ook via de ´moderne´ technieken. Ook hierin

blijkt Levi´s legendarisch en weet opnieuw het merk een nieuwe

lading te geven. Levi´s wordt met de TV/commercials naast

stoer, jong en vrij ook nog eens komisch. Eén van mijn favoriete

Levi´s commercials showed een grauw en donkere setting een

provinciaal stadje middle of nowhere USA. Een jongen haalt

wat onzer condooms bij de plaatselijke apotheek voor zijn date

van die avond. De apotheker kijkt hem iets wat streng aan en

geeft hem zijn condooms. De volgende scène is die avond,

wanneer de jongen zijn date voor die avond komt ophalen. Hij

belt aan en tot zijn schrik doet de apotheker open. Hij blijkt

haar vader… Ook in deze commercial is de muziek bepalend.

Het fantastisch nummer Biosphere van Novelty Waves match

perfect met de setting.

In de jaren ´90 presenteert Levi´s zich vaak wat kunstzinnig.

Uitgangspunt is opnieuw de demin stof. Met deze advertentie

weet Levi´s de jeans opnieuw keihard te claimen. Levi´s is de

echte jeans! Hoewel de jaren negentig hoogtij dagen leverde

voor Levi´s is het vervolgens een beetje stil geworden rond de

jeansgigant. Men verloor de moderne jongeren een beetje en

wist haar niet meer aan te spreken. Met een dalende popular-

iteit voor Amerika en een toenemende voor exclusiviteit, leek

Levi´s van het toneel te verdwijnen.

Levi´s kenmerkt zich nu in dit nieuwe millennium als een merk

vol traditie en geloofwaardigheid. Opnieuw duiken zij de rijke

historie van het merk in en presenteren de consument weer

taferelen van paarden en cowboys. Echter niet meer in de vorm

zoals zij dit jaren gedaan hebben, maar nu stijlvoller en meer

van deze tijd.

Levi's heeft een rijke historie wat betreft marketing. Al vanaf het begin zag Levi Strauss het belang in van adverteren en het creëren van een

imago. De lijn die Levi destijds heeft gezet in het marketing beleid wordt vandaag de dag nog steeds nageleefd en gevolgd. Zo blijft de jeans

het middelpunt en blijft het thema 'vrijheid' centraal staan.

Levi’s | Communication
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Een Levi's advertentie is altijd makkelijk te herkenen. Naast het direct

herkenbare 'red tab' logo, dat het merk meer dan consequent gebruikt,

verklapt de stijl en sfeer van de advertentie ook al snel dat het er één van

Levi's commercial is. Eén van de meest onderscheidende eigenschappen

van de Levi's advertenties is dat zij heel puur zijn. Puur in de zin van

weinig 'poespas.' Zo is de setting van de advertenties doorgaans heel

rustig en basic. Vaak een

platteland of een klein typ-

ische Amerikaans dorpje

vormen het decor.

Bovendien wordt veelal slechts één model gebruikt en naast de altijd

herkenbare jeans zullen deze niets of slechts één Levi's shirtje dragen. De

modellen van Levi's kijken doorgaans direct de camera in, wat de aan-

dacht van de aanschouwen sterk vergroot. Hoewel de advertenties verre

van ordinair zijn, ademen zijn wél heel veel seks. Naast veel bloot is de

oogslag van de modellen in één woord; opwindend.

Het meest herkenbare van een Levi's commercial is echter 'hun' product,

de demin stof en in het bijzonder de jeans. In vrijwel iedere advertentie

wordt hun trots getoond of een link naar gelegd. Verschillende cam-

pagnes tonen uitsluitend de jeans en opnieuw is direct Levi's te herken-

nen. Naast deze detail foto's heeft Levi's ons ook het inmiddels legen-

darische plaatje bezorgt, waar modellen enkel een jeans dragen op een

ontbloot bovenlijf. Enkel wat hoofdhaar bedekt bij de dames hun borsten.

Zeg nou zelf: de demin stof komt het mooiste uit tegenover huid!

Met dit consequentie heeft Levi's de jeans inmiddels wel bij het publiek

Levi's verkoopt in haar advertenties een combinatie van merkbeleving en het eigenlijke

product. Creëert Diesel nog vrijwel uitsluitend fictieve waarden, besteed Levi's heel veel

aandacht aan hun paradepaartje; de jeans.

Levi’s Communications | Advertising

geclaimd. Slechts weinige zullen niet weten dat Levi Strauss achter het

product zit. Niet erg gek natuurlijk dat er volop aandacht aan gegeven

wordt. De uitvinding van de jeans heeft het complete modelbeeld veran-

derd. Slecht weinig merken hebben dat op hun naam staan. De ont-

dekking maakt het merk Levi's ook nu nog geloofwaardig en echt, iets

waar de moderne klant weer steeds meer behoefde aan zal krijgen. Twee

blote billen, met een zak stiksel op de kont, blijkt nu al voldoende om

naar de jeans en Levi's te verwijzen.

In verschillende advertenties van Levi's is het thema het eeuwige spel

tussen het jongetje en het meisje, welke elkaar proberen te verleiden.

Doorgaans zijn deze uitingen wat liever en onschuldiger. Zo zijn de mod-

ellen wat jonger, vaak min twintig, en de setting wat zachter. Uiteraard

dragen de tieners jeans. Want wil je aantrekkelijk gevonden worden,

draag je een Levi's.

De advertenties van Levi's zijn altijd wat arty en stilistisch. In verschillende

advertenties werden modellen zelfs weggelaten en bleef vooral een kun-

stzinnige voorstelling over. Uitgangspunt opnieuw de deminstof. Met deze

wat 'diepere' advertenties vergroot Levi's opnieuw haar credibility.

Ondanks al deze moderne en hippe advertenties blijft Levi's toch vooral

het oer-Amerikaanse jeans merk, waar wij direct een beeld van paarden

en cowboys in ons hoofd bij krijgen. Deze sfeer heeft Levi's tenslotte jaren

geademd. Met dit Western sfeertje koppel je wél een paar positieve pun-

ten aan de merkbeleving van Levi's. Zo heeft de Western sfeer iets rauws,

als in de zin van echt, ruig en stoer. Dit geeft de jeans een sterk aanzien.

Ook geeft de Western sfeer Levi's een sterk authentiek gevoel, vol traditie

en hard werken. Dit gecombineerd met de relatief lage prijzen voor de

producten, maakt Levi's het merk voor iedereen.
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Op de muziek van Mr. Oizo's Flat Beat rijd een auto door een typische Levi's

setting. Gewoon een middle-of-the-road Amerikaans dorpje. In de

Amerikaanse 'Old Timer' zit een beetje nurdy, britt-pop achtige jongen achter

het stuur. Naast hem zit Flat Eric, alsof het de gewoonste zaak van de wereld

is, te swingen op de muziek. Dit totdat een korte sirene klinkt, politie. Flat Eric

wisselt direct de muziek naar extreem braaf, draait een foto om van een blote

dame naar een pony en zet een lief beertje op het dashboard. 'Wij zijn brave

burgers!' Als de jongen de auto uitstapt zie je een keurig, maar hip geklede

jongen. De agent vraag hem zijn kofferbad te openen. Daar ligt nog meer sti-

jlvolle kleding. De politie agent laat ze doorrijden, waarna hij al twijfelend zijn

eigen blouse bekijkt.

De campagne vond ik fantastisch en koester warme gevoelens bij Flat Eric.

Op één van de leukste dagen ever, Koningendag '99, was het beestje razend

populair bij hippe mensen. Ik vierde deze dag op de Binnenweg Rotterdam,

vol met hippe mensen. Onder een stralende zon stonden tientallen mensen

met een Flat Eric om hun hand, retro!

Aangezien Levi's in de ogen van de consument een beetje braaf aan het wor-

den was, bleek Flat Eric het middel dit tij te keren. Flat Eric en dan vooral in

combinatie met het nummer Flat Beat (CD incl.) was stylish, retro,

vernieuwend, komisch en toch nog heel veel Levi's. Het nummer werd een

groot succes en hoewel de clip in niets verwees naar Levi's is Flat Eric toch

altijd 'dat beestje van Levi's' gebleven.

In 1999 presenteerde Levi´s zich met één van de coolste campagnes weer helemaal als up-to-date. Flat Eric werd

geïntroduceerd en was direct een hit. Het gele pluizige beestje, welke zo heerlijk kon swingen, raakte precies die

lading welke Levi's zo goed kon gebruiken.

Levi’s Advertising | Mr. Oizo
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Dat Staruss zijn broek bedacht binnen de landsgrenzen van Amerika

mogen duidelijk zijn. Alles in het merk ademt Verenigde Staten. En niet

het Amerika van nu, maar juist Amerika op zijn traditioneels. Cowboys,

paarden en de al niet weg te denken blauwe spijkerbroek zijn vast items

in de presentatie van Levi's. Net als sigarettengigant Marlboro oogt Levi's

hierdoor stoer, authentiek en vooral down-to-eath. Precies zoals het

Amerika dat wij graag zien. Levi's zal nooit doorslaan en blijft altijd

behoudend. Presenteert Diesel zich als een merk vol vernieuwing, spreekt

Levi's veel meer conservertiviteit en traditie. 

Hoewel deze waarden wel nobel zijn is het natuurlijk verre van vooruit-

strevend en dus jong. Met een doelgroep die voornamelijk uit jongeren

bestaan is het predikaat oubollig en stoffig al snel gelegd. Dit werd nog

eens versterkt door de nachtmerrie van Levi's; line-dancing. Opeens kwa-

men te dikke, te onaantrekkelijke en te ordinaire types het stoere, roman-

tische plaatje van het Wilde Westen verzieken. Voor een merk dat zich

presenteert met cowboys en paarden bracht deze ontwikkeling uiteraard

weinig goeds voor de merkbeleving. Het gevolg; Levi's raakte haar doel-

groep kwijt. Levi's was niet meer voor hen, maar voor de doorsnee, wat

ordinaire Nederlander. Mensen die met een caravan 6 weken in Rockanje

gaan staan. Voor een merk dat het moet hebben van de jongeren koste

dit bijna de kop van het bedrijf. Sterker nog; de schade is nog niet her-

steld...

Levi's probeer weet opnieuw 'hip' te worden. Met bijvoorbeeld 'de iPod

broek' proberen zij weer aansluiting te vinden bij de jonge generatie. De

broek heeft een speciaal gaatje waar je je snoertje doorheen kan trekken

en een zakje voor je iPod. Met deze actie maakt Levi's zich wat mij betreft

belachelijk en in één klap ongeloofwaardig. Een merk dat de jeans heeft

uitgevonden moet niet buigen voor de eerste en beste hype. Dat moet

minimaal andersom gebeuren. Laat Apple een klip maken zodat je iPod

makkelijk aan je Levi's broek kan bevestigen. Apple kan dat hebben. Zij

zijn vernieuwend en revolutionair. Levi's is dit niet meer. Een actie als

deze is dan bijna lachwekend.

De strategie welke Levi's nu lijkt te gaan voeren lijkt meer doordacht. Zij

investeren opnieuw in het thema Western. Je ertegen verzetten lijkt

tenslotte zinloos en ongeloofwaardig. Levi's hoeft zich nu niet meer te

schamen dat zij Western stijl zijn. Dat negatieve beeld was slechts een

dipje. Mensen zullen nu weer langzaam gaan vallen voor het authentieke

en het trotse dat het merk Levi's draagt.  In de tijd waar mensen langza-

am materialisme zat beginnen te raken, zoekt men naar weer iets echts.

Mensen zijn het zat dat ze net hun DVD speler snappen en dat het vol-

gende systeem zich alweer aandient. Mensen zijn het zat hun geld uit te

geven aan die 'onzin'. Wat is er dan meer echt dan een Levi's jeans!

Geen merk is zo bepalend is geweest voor het modebeeld van meerdere decennia, als Levi's. De spijkerbroek van Levi's was zowel voor de cowboys, de hippies en de

gabbers hét fashion item. Jarenlang symboliseerde Levi's kracht, authenticiteit en vooral heel veel Amerika.

Levi’s | An American Dream
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Het meisje heeft Anne Trijs en blijkt een bekende van mij. Hoewel ik haar nooit meer herkend

zou hebben doet haar naam me herinneren aan basisschool. Zij zat in de ene groep 8 en ik in de

andere. Samen hebben we nog in de musical gespeelt. Het ijs is snel gebroken. 

Hoewel Anne vroeger een iets wat ‘grijs meisje’ was heeft ze zich nu ontwikkeld tot een

aantrekkelijke, fashionable jong volwassenen. Ze verteld me dat Levi’s één van d’r favorite merken

is. ‘Het nonchalante wat in de kleding schuilt spreek me erg aan. Levi’s is een geloofwaardig

merk, ze hebben tenslotte ongeveer de kleding uitgevonden. Bovendien vind ik de andere

merken van naam veelste duur. Hoewel ik er verzorgt uit wil zien, hoeft niet al mijn geld naar

kleding te gaan.’ Mijn oude schoolgenoot blijkt net een nieuwe jeans gekocht te hebben en

verteld me dat ze dol is op de nieuwe vrouwen modellen. ‘Vind de lage tailje altijd erg mooi. Zeker

met een kort shirtje, zodat net mijn buik te zien is.’

Op de Binnenweg te Rotterdam spreek ik een meisje aan. Ze verlaat

net met een tas de Levi’s Store en ik ben benieuwt wat daarin zit.

‘Sorry, mag ik vragen wat je net gekocht hebt?’

Anne Trijs | Levi’s Store Binnenweg Rotterdam

Voor de Levi’s Girl Store spreek ik een dame aan van rond de 27 jaar. De vrouw steld zich voor

als Fee Goedvolk en woont in Amsterdam. ‘Ik koop nauwelijks kleding. Moet eerlijk zeggen dat ik

al snel iets te duur vind. Merkkleding is al helemaal uit de boze en zover ik weet heb ik dan ook

niets in me kast hangen. Koop ik al kleding beland ik al snel bij de H&M ofzo.’ Vandaag blijkt dit

echter anders. Mevrouw heeft net een jeans gescoort waar ze voor haar doen dan ook te diep in

de buidel heeft getast. ‘Vijf-en-Tachtig euro vind ik een hoop geld voor een broek, maar van haar

daar moest ik.’ Ze wijst naar een lachende dame, die haar college blijkt te zijn. ‘Ze zegt altijd dat

ik zo’n dikke kont heb in die broeken die ik normaal draag.’ De andere dame voegt eraan toe;

‘Het erge is, ze heeft een mooie kont! Kijk, ik ben daar nu eenmaal wel gevuld haha... Zo’n broek

zal mij nooit staan. Echter zou het me fantatische lijken zulke jeans te dragen. Vind het dat

gruwelijk zonde dat iemand die het wel kan hebben, van die drollenvangers draagt. Daar hebben

we gelukkig vanmiddag eens verandering in gebracht.’

‘Eigenlijk geeft ik nauwelijks om merken, maar op aandringen van

een vriendin toch maar eens een Levi’s Jeans gehaalt. Ik moet

zeggen dat de broek in het pashokje inderdaad erg goed stond.’

Fee Goedvolk | Levi’s Store Kalverstraat Amsterdam

Op de Kalverstraat spreek ik een 19 jarige meisje welke net een Levi’s tas

heeft gekocht. Ze draagt de tas al in haar hand als zij de zaak uitloopt.

‘Stoere tas!’ ‘Dank je wel, net gekocht. Toen ik hem zag was ik er meteen

verliefd op.’ De tas is inderdaad een echte blikvanger. Het model is klein en

volledig bedrukt met oude advertenties van Levi’s. Advertenties uit de begin

jaren. Het geeft de tas een strakke en geloofwaardige retro-look. Precies vol-

gens de weg die Levi’s heeft aangekondigt; hebben zij zich laten inspereren

in hun archief van het rijke bestaan van het merk. ‘Levi’s zal weer helemaal

hip worden, daarvan ben ik overtuigt. Je ziet dat altijd, mensen willen uniek

zijn. Was je vroeger uniek met Prada’s, nu draagt iedereen ze. Ben ervan

overtuigt dat, in een tijd waar materialisme onzinige vormen aanneemt, Levi’s

precies de lading draagt welke de consument

nu zal aanspreken. Verlangen naar vroeger.’

‘Ik wil uniek zijn, eigenlijk zoals iedereen. Aangezien

niemand Levi’s koopt, ben je aardig uniek als je dat

toch doet. Precies daarom zal Levi’s weer hot worden.’

Kim Klein | Levi’s Store Kalverstraat Amsterdam

Joost Hartman (23 jaar) heeft net een Levi’s shirt gekocht. Het shirt is pastelachtig groen.

In een iets donkere tint staat een Jungendstil-achtige print, waarin in dezelfde kronkelstijl

LEVI STAUSS & CO staat. De print is iets bewekt waardoor het shirt een vintage look heeft.

‘Vooral de mouwtjes van Levi’s vind ik altijd heel strak. Deze passen altijd perfect om mijn

armen heen. Lekker kort en een beetje strak. Het logo-tje op de mooi vind ik trouwens ook

altijd erg stijlvol.’

‘Levi’s is, denk ik, langzaam weer helemaal terug aan het komen. Langzaam begint

iedereen alle onzin als Reality TV, Geldverstrekkers en automatische telefoonstemmen zat

te raken. Mensen willen weer wat echts. Wat is dan meer original dan Levi’s? Ok, Coca Cola

misschien... Maar bijde zo oudbollig en conservatief als de pest. Precies dat waar mensen

langzaam weer behoefde aan beginnen te krijgen. Ik wl athans en heb al verschillende din-

gen gekocht. Alleen koop ik geen broeken

van Levi’s, die staan me niet.’

‘Mijn ideale combinatie? Een jeans van Diesel en een shirt van

Levi’s. Diesel voornamelijk om het model, Levi’s voor haar stylo.’

Joost Hartverld | Levi’s Store Kalverstraat Amsterdam

Op Binnenweg in Rotterdam spreek ik de 13 jarige Yoël. Yoël is duidelijk een skatertje. Naast zijn

longessleef, t-shirt daaroverheen, baggie jeans en cap, maakt vooral het skateboard dat hij bij

zich draag, dit tot een niet zo’n hele wilde gok. Als ik het ventje vraag of hij iets gekocht heeft,

wijst hij naar zijn pet op zijn hoofd. ‘Deze...’ 

Yoël heeft ‘n model truckers cap op zijn hoofd. Zo’n cap met een zachte voorkant en een uit-

plestic gemaakt gaas voor de achterkant. De cap zelf is zwart en hard. Op de witte voorkant staat

een zwarte print. Om een grote - 7 - staan de kaartsymbolen, ruiten, shoppen, harten en klav-

eren. In een casino-achtig lettertype staat LEVI’S. (foto; links bovenin Levi’s | Clothing). ‘Vond hem

wel bij me passen. Ben pas een paar keer hard op m’n bek gegaan. Steeds ging het bijna mis.

Vorige week werd ik hier bijvoorbeeld bijna ondersteboven gereden dus een busje. Het geluksci-

jfer op m’n hoofd is dan niet overdreven.’

‘Tja... waarom Levi’s? Vind dat rode labeltje altijd wel stoer. Zowiezo

vind ik het altijd wel leuk als mensen zien dat ik merkkleding draag.

Staat altijd wel luxe.’

Yoël Koning | Levi’s Store Binnenweg Rotterdam

JEANS 85€ CAP 39€

T-SHIRT 49€JEANS 89€

TAS 59€ 70



Altijd is het opvallend hoe een product als kleding zo'n sterke merkbeleving heeft en het product

ansicht niet zonder bekeken kan worden. Dit verslag heeft deze fictieve waarden kunnen Diesel

en Levi's nadrukkelijk bloot gelegd. Opvallend is dat deze bijna van dag tot nog verschillen. Diesel

als vernieuwend en exclusief, Levi's als traditioneel en toegankelijk. Ondanks deze grote ver-

schillen, danken beide merken wel aan hetzelfde hun bestaansrecht. Beide zijn ze op hun

manier vernieuwend geweest. Levi's met haar product en marketing destijds, Diesel idem, maar

juist in deze moderne tijd. 

In dit verslag heeft u van alles kunnen lezen over twee van de meest

interessante merken van deze aardbol. Zo heb ik het ontstaan, de

kleding, de filosofie, de winkels en de marketing uitvoerig besproken. 

Tot Slot | Hoe een spijkerbroek zo verschillend kan zijn...



Wanneer ontstaan?

Door wie?

Waar?

Waarom?

Hoe?

Voor wie?

Wat?

Waar?

Hoe?

Voor Hoeveel

Adverteren?

Hoe?

Waarden?

Waaruit blijkt dat?

Status?

Tot Slot | Hoe een spijkerbroek zo verschillend kan zijn...

1853

Levi Strauss en met hulp van Jacob Davis.

San Fransisco, California

Degelijke, stevige werkkleding was niet te krijgen. De demin stof bood een uitkomst.

De kleding werd door hen zelf gemaakt. Niet veel later opende de eerste fabriek

met werknemers.

Voor de arbeiders in de bergen van San Fransisco. Zij waren opzoek naar goud.

Levi's verkoopt ook van alles. Van broeken tot truien en van riemen tot boxershorts.

In tegenstelling tot Diesel verkoopt Levi's geen schoenen, horloges en parfum.

Overal op de wereld. 

Via multi-brand stores, Levi's Francise Stores en Levi's Stores in eigen beheer. Ook

verkoopt Levi's in Amerika via het net.

De prijzen van Levi's producten liggen onder het gemiddelde van de streetbrands.

Het merk is voor merkkleding iets te goedkoop, maar voor koopje te duur.

Heel actief en revolutionair door de jaren heen. Nu wat nietszeggend.

Via print, tv commercials en web.

Vroeger heel vernieuwend, rebels en vrij. Nu weer vooral traditioneel en authentiek.

Vroeger door vooral het thema seks niet te schromen, nu door weer veel linken te

leggen met het Amerikaanse Western thema.

Vroeger ubercool en hip, nu vooral een beetje stoffig en saai. Beetje te toegankelijk

en te gewoontjes.

1978

Een groep jonge creatievellingen welke net hun opleiding textiel hebben afgerond. Zeven jaar later

komt de zaak in de handen van één van hen, Renzo Rosso.

Italië

Een alternatief willen bieden op het heersende standaard mode beeld van die tijd.

Door vrije geesten de kleding laten te ontwerpen en een opvallend vernieuwend advertentie beleid.

Voor jonge, iets wat rebelse Italianen.

Een complete life-style lijn. (oa. Broeken, Truien, T-shirts, Schoenen, Sieraden, Horloges, Parfums en

zelfs een Hotel accommodatie)

Overal op de wereld, maar voorin in het Westen. Uitschieters; Italië en Nederland. Opvallend: Enigste

niet Amerikaanse jeansmerk toch populair in de VS.

Via multi-brand stores en via Diesel Stores en Diesel Flagstores in eigen beheer. In de VS ook via web.

Voor veel, Prijzen liggen bovengemiddeld hoog. Van de street-brands het duurst.

Volop! 

Met twee totaal verschillende campagnes per jaar mag Diesel zich waanzinnig vernieuwend noemen.

Diesel verdient dan ook vooral haar bestaansrecht aan door opvallende en onderscheidende marketing

Via printreclames, billboards, brochures, stickers, websites en allerlei styling attributen voor in de zaak.

Vrij, komisch en een eigen vernieuwende kijk

Diesel schroomt geen maatschappelijke issues. Echter wordt het door de overdrijving komisch en niet

direct kwetsend.

Diesel is ubercool! Status is hoog en exclusief.
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