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Junkie mode
25 JAAR STREET FASHION 

VAN GEBRUIKERS 
UIT DE MAINLINE IN BEELD

De term gabber (of gappie) komt oor-
spronkelijk uit het Jiddisch en betekent 
maatje. Sinds de jaren ‘90 van de 20e 
eeuw wordt de naam ook gebruikt voor 
liefhebbers van Hardcore-muziek. Gab-
bers zijn te herkennen aan hun trainings-
pakkies van merken als Australian of 
Cavello, bomberjacks en Nike Air Max 
gympen. Mannen zijn meestal kaal. Gab-
berchicks hebben soms aan de bovenkant 
nog wat haar over dat ze strak achterover 
in een staart dragen. De groep wordt 
gekenmerkt door hun opmerkelijke manier 
van dansen op kneiterharde beats, ook 
wel gabberen of hakken genoemd. Deze 
moves zijn goed vol te houden op een 
nakkie speed en/of de stimulerende drug 
XTC. Deze lovedrug kwam midden jaren

 ’80 op in Nederland en is inmiddels niet 
meer weg te denken uit het uitgaansleven.

De Teardrop Tattoo is een traanvormige 
tekening, geplaatst onder het oog.  
De tatoeage is afkomstig van Mexicaanse 
bendeleden uit Californie. De oorspron-
kelijke betekenis van de tatoeage is 
dat je een moord op je geweten hebt. 
Tegenwoordig wordt de tattoo ook gezet 
als iemand spijt of verdriet heeft. Denk 
aan het verlies van een geliefde. Of jaren 
doorbrengen in de gevangenis. 

Hoewel de meeste mensen een stereotype beeld 
hebben van de junk met een pak vla onder een  lap-
pendeken op straat, zijn er in het beeldmateriaal 
van 25 jaar Mainline serieuze fashiontrends te ont-
dekken. Noem het Junkiefashion. Een underground 
tegenhanger  van de mainstream Fashionjunks. 
Je weet wel, van die koopzieke meisjes die er 
allemaal hetzelfde uitzien.

Heroïne Chic
Deze look was populair midden jaren ’90 en werd 
gekarakteriseerd door een zeer mager lichaam 
met blanke huid, smokey eyes en androgyne 
trekken. Na de aids epidemie in de jaren ’80 was 
het stigma omtrent heroïne afgenomen. Dit kwam 
door een toegenomen zuiverheid, een gedaalde 
prijs en de populariteit voor minder risicovolle 
gebruikstechnieken (basen en chinesen in plaats 
van shotten). Hierdoor drong het middel door in 
de rijke middenklasse. Maar ook in de popcul-
tuur en in diverse films uit die tijd is bruin hot. 
Denk aan ‘The Basketball Diaries’, ‘Trainspotting’ 
en ‘Pulp Fiction’. Het boegbeeld van de Heroïne 
Chic Style is Kate Moss. Haar stijl was een 
tegenreactie op de ‘healthy’ modellen zoals 
Cindy Crawford en Claudia Schiffer. 

Strak in trainingspak & Teardrop Tattoo
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