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Inleiding 
 

 

Deze thesis gaat over de rol en het belang van mode, zowel voor het individu als voor zijn 

omgeving. Mode kan ons iets fundamenteels leren over onszelf en onze maatschappij, maar 

wat? Waarom is een wijsgerige studie van mode noodzakelijk? Waarom is mode niet meer 

dan een oppervlakkige, frivole uiting? Ik onderzoek hoe mode een expressie kan zijn van 

ambivalente gevoelens in de samenleving, zoals klasse, sociale status, leeftijd, sekse, gender, 

etniciteit, enzovoort. Hoe kunnen we via mode deze bestaande socio-culturele constructen 

bevragen, er alternatieven voor bieden en ertegen revolteren? In de zoektocht naar een 

antwoord op deze vraag, bekijk ik het pop-icoon Lady Gaga als casestudy. Zij is immers 

degene die via mode, maar ook kunst en muziek, radicale, zo niet revolutionaire, vragen stelt. 

Vragen omtrent deze socio-culturele constructen en de geldigheid ervan. Lady Gaga biedt een 

contra-hegemonisch perspectief, een tegenstem voor de dominante en objectief-lijkende 

culturele waarden, normen, verhoudingen, posities, enzovoort.    

 

Dit werk is opgedeeld in drie delen: deel 1 gaat over mode en een aantal fundamentele 

kenmerken ervan (communicatieve rol, symbolische betekenisgeving, ambigue karakter). 

Deel 2 gaat over hoe mode, in samenspel met muziek en kunst, een belangrijk platform kan 

bieden voor verzet. Zowel mode als een reproductieve kracht, als een middel tot revolte komt 

hier aan bod. In deel 3 komt de rol van mode bij identiteitsconstructie en –transformatie aan 

bod. Welke rol speelt mode bij identiteitsconstructie? Hoe kan mode ons helpen onszelf tot 

een zinvol subject te vormen? Hoe kan mode ons helpen, sociaal, psychologisch en cultureel?  

Per deel formuleer ik telkens een voorlopig besluit, om zo het overzicht te kunnen bewaren. Ik 

eindig dan ook met een algemene conclusie.  
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Deel 1 De ambigue positie van mode 

 
 

In dit deel tracht ik een antwoord te vinden op de vraag waarom mode belangrijk is (sociaal 

en individueel) en waarom een wijsgerige studie van mode noodzakelijk zou zijn. Zoals we 

zullen zien, heeft mode een ambivalente status: het wordt zowel gewaardeerd als gehaat, 

beschouwd als waardevol als waardeloos. Deze onduidelijkheid hoeft echter geen nadeel te 

betekenen, het ambivalente karakter van mode zorgt er net voor dat een bepaalde 

problematiek naar voor komt en soms een – hoewel steeds tijdelijke – oplossing mogelijk 

wordt.  

 

Hoofdstuk één is een inleidend hoofdstuk waar ik enkele concepten verduidelijk en definieer. 

Als eerste bekijk ik waarom mode vaak negatief omschreven wordt als een oppervlakkig, 

vluchtig, overbodig verschijnsel. Daarna tracht ik te bepalen waarom en hoe mode is ontstaan: 

is dit omwille een functionele reden of net niet? Ook stel ik de vraag wat het onderscheid 

tussen mode en niet-mode is, met andere woorden wat de specifieke kenmerken van mode 

kunnen zijn. Ook komt de vraag aan bod wat nu net het verschil is tussen mode en kledij: 

wanneer wordt kledij ‘modieus’?  

Hoofdstuk twee behandelt het paradoxale karakter van mode. In mode zijn een aantal 

paradoxen vervat die ons veel kunnen leren over sociale en individuele verschijnselen en 

problemen. Mode laat ons deze paradoxen zien en treedt tegelijkertijd op als een bemiddelaar 

tussen deze paradoxen. Dit evenwicht is echter steeds tijdelijk, het paradoxale karakter van 

mode zorgt er net voor dat een definitieve oplossing onmogelijk is. 

Hoofdstuk drie gaat over de rol van mode als non-verbaal communicatiemiddel. Dit hoofdstuk 

handelt over  de vraag hoe mode een taal kan zijn en hoe betekenis wordt uitgewisseld. Omdat 

net een aantal problemen via mode uitgebeeld en gecommuniceerd worden, is het belangrijk 

dat ik dit kort bespreek.   

In hoofdstuk vier zien we waarom mode zo waardevol is. Mode is een uitdrukking van 

ambivalenties die aanwezig zijn in het individu en in de samenleving. Maar mode is ook  

‘ambivalentiemanagement’ en dit voornamelijk in het postmoderne tijdperk waar deze 

ambivalenties intenser worden en mode dus een belangrijke rol te spelen heeft. 
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Hoofdstuk 1 

Van kledij tot mode 
 

 

1.1 Een filosofie van mode? 

 

Once, when I was a graduate student at Yale, a history professor asked me about my 

dissertation.  

"I'm writing about fashion," I said.  

"That's interesting. Italian or German?"  

It took me a couple of minutes, as thoughts of Armani flashed through my mind, but 

finally I realized what he meant. "Not fascism," I said. "Fashion. As in Paris." 

"Oh."  

There was a long silence, and then, without another word, he turned and walked away.  

 

Academisch onderzoek naar mode is niet evident, dit blijkt nog maar eens uit deze anekdote 

van modehistoricus Valerie Steele (1991: 17). In haar artikel met de veelzeggende titel ‘The 

F-Word’ komt zij tot de vaststelling dat mode in academische kringen een taboe is. Er heerst 

een stilzwijgende consensus dat men een intellectueel niet serieus kan nemen als die zich te 

veel bezig houdt met zijn kledingstijl. Academici geven vaak ook toe een bewuste 

desinteresse voor kledij en mode te hebben. De vraag naar wat een wijsgerige studie van 

mode nu kan bijdragen op intellectueel of maatschappelijk vlak is een belangrijke factor in het 

uitblijven van de studie van mode. Deze houding impliceert dat zij die mode volgen ‘will 

follow fashion unquestioningly when, in reality, there are other, much more important things 

to be attended to’ (Barnard, 2002: 3). Waarom zou men mode bestuderen als er een ethische 

problematiek op de agenda staat die veel belangrijker en dringender is omwille het directe 

maatschappelijke nut, een nut dat de studie van mode niet heeft?  

 

De studie van mode wordt vaak als recente onderneming gezien en zou pas de afgelopen twee 

decennia zijn ontwikkeld tot een volwaardig academische onderzoeksonderwerp (Pappas, 

2008). Dit is tot op bepaalde hoogte correct, maar dat mode volledig genegeerd werd is een te 

eenzijdige stellingname.
1
 Volgens Yuniya Kawamura kunnen we doorheen de geschiedenis  

twee uiteenlopende visies onderscheiden: zij die vinden dat mode geen waardevol 

studieobject zou zijn en zij die het net wel als waardevol zien: ‘fashion as an intellectual topic 

                                                           
1
 Zo is mode een onderwerp dat we reeds vinden bij Jean-Jacques Rousseau, Honoré de Balzac, Charles 

Baudelaire en Stéphane Mallarmé, om er enkele te noemen (Kawamura, 2005: 7-8).  
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has been perceived as, on the one hand, too trivial and not worth spending time on and, on 

the other, a legitimate topic of analysis’ (2005: 2-3).  Ook Barnard (2002: 1-3) onderscheidt 

twee houdingen: zij die de waarde van het creatieve, innovatieve en betekenisvolle van mode 

erkennen en zij die het als bedrieglijk, oppervlakkig en bijkomstig bestempelen. De negatieve 

houding van het ene kamp heeft weliswaar een rol gespeeld in het uitblijven van een serieuze 

onderzoekattitude, maar kan niet geheel als verantwoordelijk gehouden worden. De opdeling 

pro versus contra is een zwart-wit weergave, terwijl men vaak gemengde gevoelens en het 

hanteren van een dubbele standaard kan opmerken. Elizabeth Wilson beschrijft de positie van 

mode als ambivalent: ‘it is stigmatized by its uncertain status as not quite art, yet certainly 

not really life’ (2003: 229). Mode wordt beschouwd als zowel positief als negatief, zowel 

hogere kunst als design, zowel geliefd als gehaat, zowel betekenisvol als oppervlakkig, zowel 

waardevol als waardeloos. Zoals de Kuyper het goed omschrijft: ‘enerzijds is de mode een 

door en door triviaal verschijnsel, getekend door frivoliteit; anderzijds raakt ze diepe kernen 

van ons bestaan en ons zijn’ (de Kuyper Eric, 2006: 93). Ook Edward Sapir merkt in zijn 

bijdrage ‘Fashion’ (1931: 139) zowel een afkeurende als een goedkeurende houding op 

wanneer het om mode gaat. Jennifer Craik begint haar boek ook met de opmerking dat kledij 

(mode) nog steeds enorm belangrijk is, ook al is onze reactie erop ambivalent (Craik, 1994: 

ix). Barnard (2002: 25) ziet deze ambivalente status van mode als een gevolg van de 

onbeslisbaarheid van het westerse denken over creativiteit, we zijn er volgens hem nog steeds 

niet aan uit of dit positief of negatief gewaardeerd moet worden. Onze houding ten opzichte 

van mode is er zowel een van bewondering als van minachting. Het is deze statusambiguïteit 

van mode dat onderzoek moeilijk en complex maakt.  

 

Zoals reeds gezegd verklaart de negatieve houding deels het uitblijven van de studie, maar 

wat verklaart dan net deze negatieve houding? Wat zijn dan de redenen voor deze negatieve 

houding, een houding die we voornamelijk terugvinden bij filosofen? Hoe kunnen we deze 

minachting, angst en haat voor mode verklaren? 

‘An account of philosophy’s fear and hatred of fashion may reveal not only some 

neglected history of philosophy but also some of the subject’s buried motivations’ 

(Pappas, 2008: 4).   

We kunnen de politieke, sociale, ecologische en ethische problematiek rond mode aanhalen: 

het dragen van bont, arbeidsuitbuiting en kinderarbeid, milieu- en sociale problemen door de 

groeiende consumptiemaatschappij en verspilzucht, om er nog maar een paar te noemen 

(Hanson, 1990: 108). Deze sociale, economische en ethische problematiek verklaart de 
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filosofische vijandigheid nog niet. Dezelfde problematiek is immers ook aanwezig in andere 

gebieden, zoals in andere takken van de productie-en consumptiemaatschappij. Het populaire 

en gangbare beeld van mode gaat vaak gepaard met verschillende negatieve connotaties en 

associaties. Zo is er de negatieve associatie tussen mode en kapitalisme, tussen mode en 

(blind) consumentisme (Crane & Bovone, 2006: 320). Kapitalisme heeft door het marxisme 

zijn negatieve etiket opgeplakt gekregen, met manipulatie en uitbuiting als kernpunten. De 

consument wordt zo in een passieve rol geduwd waardoor hij nooit een actieve en 

zelfstandige speler kan zijn op een markt waar de producent het voor het zeggen heeft. Zo zijn 

wij, consumenten, allemaal slaven van het kapitalistische systeem. Feministische kritiek 

gebruikte de kapitalistische manipulatie van de producent en de passieve rol van de 

consument om de onderdrukking van de vrouw (als consument) door de patriarchale en 

kapitalistische maatschappij te versterken.  

Dat dit een te simplistische en eenzijdige weergave is, onder andere omdat de mogelijk 

actieve en creatieve rol van de consument wordt genegeerd, is geen nieuws en ik kom hier 

later op terug.  

 

Een filosofie van mode lijkt op het eerste zicht een contradictorisch gegeven of zelfs een 

onmogelijke opdracht. Zoals Lipovetsky het veelzeggend samenvat: ‘the question of fashion 

is not a fashionable one among intellectuals’ (Lipovetsky, 1994: 3). Mode is niet iets waar 

men vanuit academisch wijsgerig oogpunt aandacht aan zouden moeten besteden. Mode zou 

een oppervlakkig fenomeen zijn. Volgens Küchler en Miller (2005: 3) heeft dit te maken met 

het westerse ontologische idee dat onze ‘echte’ persoonlijkheid, ons ‘zelf’ zich heel diep 

binnenin ons bevindt, waardoor het uiterlijk en wat zich aan het oppervlak bevindt minder 

belangrijk is. Mode behoort tot het wereldlijke, het vergankelijke, het  lichamelijke (en dan 

vooral vrouwelijke, zie infra), het materiële en zou op een dieper reflectief niveau verder niks 

zinnigs te zeggen hebben (Svendsen, 2006: 7). Modeverschijnselen ‘are often seen by the 

philosopher as worse than worthless …’ (Hanson, 1990: 108). ‘Dit in tegenstelling tot 

wijsgerig onderzoek waarin idealiter gefocust wordt op onveranderlijke essenties, het 

transcendente, het geestelijke en het redelijke. Dat de studie van mode, moedwillig of niet, 

verwaarloosd werd, is onder andere te wijten aan deze oppositie. Het stereotiepe beeld van de 

modebewuste persoon die zijn leven geheel laat domineren, en zo bijna een slaaf, een ‘fashion 

victim’ wordt, door zijn eigen vluchtige verschijning, staat in schril contrast met de redelijke 

filosoof en zijn liefde tot de wijsheid. Er is een niet te overschrijden kloof tussen het innerlijke 

en het uiterlijke, tussen de ziel en het lichaam, en men kan zich niet op een degelijke manier 
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bezig houden met beide. Er heerst het ideaalbeeld van de filosoof die zich buiten de 

maatschappij, buiten de wereld bevindt en niet wordt onderworpen aan alledaagse en aardse 

zaken. Een filosoof beschouwt zichzelf liever enkel als actief subject dan passief object, als 

degene die het object observeert en niet geobserveerd wordt. Wanneer men belang hecht aan 

de eigen verschijning, hecht men belang aan gezien worden. Een filosoof wijdt zijn leven net 

aan observatie, waardoor zijn verschijning bijzaak wordt. De focus ligt op het zoeken naar de 

Waarheid als een absoluut en onveranderlijk Idee. Terwijl het lichaam wordt ontkent, is de 

ontwikkeling van het innerlijke, de ‘ziel’ of de ‘rede’ fundamenteel eigen aan het filosoof-

zijn. Wil men zich tot een ethisch en intellectueel individu vormen, dan is modieuze kledij een 

bijzaak, iets wat de aandacht alleen maar afleidt.  

‘Philosophy may, then, take itself to have a natural antagonism to fashion, as well as a 

perfect antipathy to any interest in clothes, those wrappings of the wrappings of the 

mind – those superficial goods situated at least two removes from reality, from the 

philosopher’s perdurable realm of ideas’ (Hanson, 1990: 109). 

  

De superioriteit van het geestelijke over het lichamelijke, de filosofische voorkeur voor het 

redelijke en de afkeur van het lichamelijke is duidelijk aanwezig in de Joods-Christelijke 

traditie. Ook de westerse filosofische man/rede en vrouw/lichaam dichotomie heeft een 

invloed gespeeld. Dit heeft zijn sporen nagelaten, waardoor schuldgevoel en zondigheid nog 

steeds verbonden zijn met het lichamelijke (Wilson, 2003: 21). De bewondering voor de 

asceten die zich vervulling van de primaire behoeften ontzegden en zo een morele, goddelijke 

status verwierven, laten zien dat de nadruk op uiterlijk verwerpelijk is. Het idee is volgens 

Michel Foucault reeds te detecteren, weliswaar in mindere mate, in de antieke oudheid 

(Foucault, 1984). De antieke mens stond huiverig ten opzichte van uitspattingen; 

gematigdheid was aangewezen. De platonische ziel is, in tegenstelling tot het lichaam, 

onsterfelijk: de ziel keert naar de Vormenwereld, het lichaam vergaat. De vergankelijkheid en 

sterfelijkheid geeft een negatieve connotatie aan het lichamelijke. De ziel wil het lichaam 

verlaten en vergeten, maar wordt er door kledij net steeds aan herinnerd (Hanson, 1990: 113). 

Ook Wilson (2003: 9) merkt op dat kledij ons laat inzien dat ‘the naked body underneath the 

clothes and paint is somehow unfinished, vulnerable and leaky at the margins’. Net door de 

intieme relatie tussen mode en het lichaam zien we het belang van mode: we zijn kwetsbare 

wezens en zoeken in kleding een pantser, in mode een bescherming. Sylvia Bliss ziet de mens 

als een van nature incompleet wezen: ‘other creatures are finished and complete, clothed and 

with instinct sufficient to form themselves an abode which remains unaltered with the passing 
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of the ages’ (1916: 19). Volgens deze redenering is kledij een poging tot vervolmaking  van 

het lichaam, maar is ook steeds een herinnering aan de onafheid. Ook de associatie tussen het 

lichaam en het vrouwelijke en seksuele, waarover verder meer, is een reden voor de 

minachting voor mode. Mode is een vrouwelijke bezigheid en kan men dus niet serieus 

nemen, omdat het in de natuur van de vrouw ligt een voorkeur voor het frivole te hebben. Een 

circulaire redenering duikt hier op. Maar kledij kan net ook een middel tot het overstijgen van 

het lichaam zijn, een poging om de grenzen van het lichaam te vervagen of uit te breiden, 

waardoor de filosofische afkeer van het aardse en lichamelijke weerlegd kan worden: in het 

overstijgen van het lichaam door middel van kledij zien we de transcendente relatie.  

 

De minachtende houding zou ook komen door het bedrieglijke en misleidende van mode. 

Door zich op bepaalde manier te kleden kan men zich anders voordoen, kan men zich 

verstoppen of bedriegen. Kledij/mode kan dienen als een masker, als iets waardoor men zich 

kan verbergen. Mode is als het ware een ‘superficial gloss’ zoals Jennifer Craik (1994: 1) het 

omschrijft. Kledij kan ook drager zijn van (verborgen) ideologische inhoud waardoor het 

rationele wordt uitgeschakeld en manipulatie mogelijk wordt. Zoals Jean Baudrillard het 

uitdrukt is mode ‘one of those institutions that best restores cultural inequality and social 

discrimination’ (Negrin, 1999: 114). Mode kan net klassenverschillen benadrukken (zie infra) 

en legitimeren. De opvatting dat misleiding kenmerkend is voor mode impliceert echter een 

realisme dat uitgaat van een reële, natuurlijke wereld versus een fictieve, valse wereld 

(Negrin, 1999). Anne Hollander benadrukt in haar werk ‘Seeing Through Clothes’ (1993) dat 

het naakte lichaam steeds wordt bepaald en beïnvloed door de gangbare mode. Het naakte 

lichaam is allesbehalve neutraal, natuurlijk of pre-cultureel, zoals we verder zullen zien. Mode 

kan inderdaad verbonden worden met misleiding en verberging, maar mode kan ook net het 

misleidende aantonen en dit door transgressie en het verleggen van grenzen.  

 

Waarom is een filosofische studie van mode nu zo belangrijk?  

Uit het voorgaande blijkt dat de mens ook belangrijke niet-materiële behoeften heeft. Mode 

verhoudt zich tot creativiteit en schoonheid en het plezier dat dit met zich meebrengt, het 

genot van zien en gezien worden. Terwijl de verleiding van mode voor filosofen net een reden 

tot veroordeling is, benadrukt Baudrillard net de waarde ervan: door de erkenning dat er niks 

meer is dan verschijningen hoeven we ons niet meer bezig te houden met de – onmogelijke –

zoektocht naar ‘de Waarheid’ (Negrin, 1999: 114). 
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Mode is volgens Wilson een ‘unconcious source of deep emotion’ (Wilson, 2003: 11). Mode 

laat ons het belang van betekenisgeving, zelfbegrip, zoektocht naar onze identiteit zien. 

Vanuit de studie van mode kan men cruciale existentiële vragen stellen en pogen te 

beantwoorden. Mode laat de diepe en moeilijke relatie met het ego zien, is als het ware een 

existentiële ervaring. Wat betekent het mens te zijn? Wie ben ik? Tot hoe ver kan ik spreken 

van mijn eigen identiteit, mijn eigen persoonlijkheid? In welke mate ben ik een sociaal 

wezen? Kan je dit van elkaar onderscheiden? We trachten onszelf te begrijpen, maar dan 

moeten we ook onze omgeving en zijn invloed, ons gedrag en motivaties hiervoor bestuderen. 

De studie van mode biedt ons de mogelijkheid onszelf in relatie tot onze omgeving te 

begrijpen. Mode is volgens Wilson een ‘culturele barometer en een expressieve kunstvorm’ 

(Wilson, 2003: 47). Ook Barnard merkt op dat mode een belangrijk cultureel fenomeen is en 

daarom zeker niet als triviaal kan worden gezien: ‘… fashion seems to be necessary or 

inevitable, given the social and economic organization of most of the world’ (Barnard, 2002: 

20). Volgens hem is mode dus een noodzakelijke en onvermijdelijke uitkomst van onze 

leefwereld. Het maakt deel uit van het sociale, economische en culturele fenomeen en kan 

hierdoor verborgen verhoudingen en betekenissen laten zien. Volgens Elizabeth Wilson 

(2003) kan het ons iets significant vertellen over ons en onze cultuur. Een serieuze houding 

ten opzichte van mode is noodzakelijk bij cultureel, sociaal, economisch en politiek 

onderzoek. Door de eenzijdige positie van de filosofie kan men de belangrijke waarden die 

verbonden zijn aan mode uit het oog verliezen en dreigt men te vervallen in clichés (Pappas, 

2008: 1). 

 

Er werd reeds aangehaald dat de status van mode ambigu is, dit deels doordat disciplines 

zoals kunstgeschiedenis, cultuurgeschiedenis, sociologie, psychologie, economie, enzovoort, 

mode op een verschillende manier benaderden. Interdisciplinariteit is van cruciaal belang 

gezien de omvang en complexiteit van het onderwerp (Kawamura, 2005: 37). Verschillende 

disciplines bieden verschillende invalshoeken en interpretaties (Mendes & de la Haye, 1999: 

7). Net door haar interdisciplinaire aanpak heeft Jennifer Craik (1993) de mythe van westerse 

mode als uniek gegeven onthuld. Ook Barnard is pro interdisciplinariteit en besluit: 

‘Because fashion and clothing touch on all of these disciplines, each discipline must be 

employed in the analysis and explanation of fashion and clothing’ (2002: 23).  

 

De geschiedenis van kledij en de geschiedenis van mode werden oorspronkelijk afzonderlijk 

bestudeerd: kledij was studieobject van musea, mode werd voornamelijk bestudeerd door 
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academici, vaak met zeer abstracte theorieën als gevolg. Ook Küchler en Miller (2005) en 

Joanne Entwistle (2000a, 2000b) zien een kloof tussen een eerder sociologische benadering en 

een eerder materiële benadering van mode. Te eenzijdige benaderingen vanuit bijvoorbeeld 

semiotiek, feminisme, geschiedenis van de seksualiteit, economie, enzovoort, zijn 

reductionistisch waardoor de complexiteit van het onderwerp verloren gaat. Ook 

antropologisch onderzoek, dat vaak het verwijt kreeg niet in staat te zijn iets te kunnen zeggen 

over moderne westerse mode gezien hun focus op niet-westerse gemeenschappen, is van groot 

belang (O’Connor, 2005: 41; Entwistle, 2000, 3).  

Een multi- of interdisciplinaire benadering biedt een ruimere invalshoek die de studie van 

mode als complex gegeven vereist. Het is belangrijk dat verschillende disciplines resultaten 

en besluiten uitwisselen, waardoor de complexiteit en het enorme bereik van mode in 

rekening kan worden gebracht. Volgens Patrizia Calefato (2006: 127) is dit net wat fashion 

theory inhoudt:  

‘De term fashion theory duidt een interdisciplinair gebied aan dat de mode beschouwt 

als een betekenissysteem waarbinnen de culturele en esthetische afbeeldingen van het 

geklede lichaam worden geproduceerd’.  

 

Fashion Theory, een academisch tijdschrift onder leiding van Valerie Steele, bundelt 

wetenschappelijke artikels over mode en kledij met het oog op deze multidisciplinaire aanpak. 

Volgens Breward heeft de studie van mode deze interdisciplinariteit nodig omdat mode een 

onderwerp is dat een veelheid aan gemeenschappelijke raakvlakken met andere disciplines 

heeft (Granata, 2012: 75). De bepaling van de studie van mode als multidisciplinaire studie, 

eerder dan een geïnstitutionaliseerde onafhankelijke discipline, zal onderzoek dat de 

complexiteit en de enorme draagwijdte van mode niet inperkt, alleen maar ten goede komen. 

 

1.2 De drijfveren en motivaties van mode 

 

‘In all societies the body is ‘dressed’ (Wilson, 2003: 3). Zoals Elizabeth Wilson in voorgaand 

citaat beweert, komt kledij en lichaamsdecoratie in alle menselijke gemeenschappen voor en 

dit reeds vanaf het begin van de menselijke geschiedenis. Ook Gilles Lipovetsky concludeert 

dat zelfs primitieve culturen ‘even apart from ceremonial clothing, may have a pronounced 

taste for ornamentations, may well seek certain aesthetic effects …’ (Lipovetsky, 1994: 18). 

Ook Ted Polhemus beschrijft vroege, primitieve vormen van lichaamsdecoratie, zoals het 

tatoeëren, beschilderen en vervormen van het lichaam: ‘all cultures “dress” the body in some 
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way, be it through clothing, tattooing, cosmetics or other forms of body painting’ (Entwistle, 

2000b: 323). ‘Be man ever so unclothed, he is never unadorned’ (Roach & Eicher, 1965: 16). 

Uit literatuurstudie kunnen we concluderen dat er consensus bestaat over de universaliteit van 

kledij en lichaamsdecoratie (Entwistle, 2000: 42).  

 

Maar waarom dit universeel verlangen om het lichaam te versieren, te kleden? Om deze vraag 

te beantwoorden zijn we beperkt in archeologische vondsten en getuigenissen. De naald is 

vanzelfsprekend een cruciale vondst, die samen met de uitvinding van het wiel en de 

ontdekking van het vuur als belangrijke momenten in de menselijke geschiedenis worden 

aangeduid. Schilderijen en beeldwerk biedt ons een kijk in de geschiedenis van de mode, 

maar steeds moet de intentie van de kunstenaar in rekening gebracht worden. (Kunst-)historici 

en antropologen kunnen slechts op indirecte wijze de geschiedenis van kledij bestuderen en 

hypotheses formuleren in hun onderzoek naar de oorsprong van kleding en mode. Waarom 

begon de prehistorische mens zich te bedekken, kleden, decoreren? Verschillende motieven 

en redenen zijn geponeerd op basis van speculatie, waardoor men genoodzaakt is voorzichtig 

om te springen met het formuleren van theorieën. (Roach & Eicher, 1965, 5) ‘We must turn, 

therefore, to folklore, inscriptions and the study of primitive tribes living on the earth today’ 

(Hurlock, 1976, 13). Onderzoek van hedendaagse primitieve culturen kan ons daarbij helpen, 

zoals bijvoorbeeld cross-cultureel antropologisch onderzoek. 

 

Vaak tracht men mode te verklaren aan de hand van het argument van biologische behoefte, 

een basisbehoefte, en mode zou ontstaan zijn om fysische en psychologische redenen. De 

prehistorische mens is zich beginnen kleden, weliswaar in zeer primitieve vorm, omwille van 

de fysieke bescherming en beschutting die het biedt. Kleding beschermt tegen externe 

factoren uit de natuur, zoals koude en warmte, maar biedt ook bescherming in de vorm van 

camouflage tegen bijvoorbeeld roofdieren en andere vijanden. Hierdoor kunnen we 

verschillen in kledingstijlen verklaren aangezien het klimaat een bepalende factor is (Boucher, 

1996). Antropologisch onderzoek heeft echter aangetoond dat fysieke bescherming zeker niet 

dé hoofdreden is. Dit blijkt uit bijvoorbeeld de reisverslagen van Charles Darwin over een 

nomadenstam, de Yaghans, die ondanks het barre klimaat (Tierra del Fuego, Argentinië), 

enkel een cape van dierenhuid droegen. Hun biologisch afweersysteem was aangepast aan het 

harde klimaat. Volgens de anekdote zouden deze mensen, wanneer ze warmere kledij 

aangeboden kregen door reizigers, gestorven zijn door hun verzwakt afweersysteem (Wilson, 

2003: 55; Barnard,  2002: 52).  Het is belangrijk in acht te nemen dat de gehele levensstijl aan 
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de basis ligt van fundamentele culturele verschillen in kledij. Net door de grote variatie tussen 

culturen onderling, valt fysieke bescherming weg als hoofdreden (Barnard, 2002: 52-53). 

Biologische behoefte aan fysieke bescherming biedt geen verklaring. Psychologische 

bescherming zou dan een aannemelijker argument zijn dan fysieke bescherming. Kledij, en 

hier voornamelijk lichaamsdecoratie, heeft ook belangrijke psychologische functies die 

ongeveer gelijktijdig met de functie van fysieke bescherming kunnen worden gedateerd 

(Boucher, 1996: 9). De magisch-religieuze functie in het afweren van kwade of het 

aantrekken van goede supra-natuurlijke krachten biedt psychologische bescherming en 

indicatie van lidmaatschap van een bepaalde clan, volk, religie duidt op die verworven 

bescherming. De kledingstukken krijgen hier een symbolische functie, er wordt betekenis aan 

toegevoegd die het materiële overstijgt. Tot op vandaag worden kledingstukken of andere 

vormen van lichaamsdecoratie gebruikt om geluk aan te trekken en ongeluk af te weren. De 

belangrijke rol ervan tijdens magisch-religieuze rites verklaart echter niet geheel waarom 

lichaamsdecoratie ontstaan is. Elizabeth Hurlock (1976) beweert dat lichaamsdecoratie reeds 

bestond vóór religieus en magisch denken, waardoor dit weliswaar een belangrijke 

katalysator, maar niet de ontstaansreden kan zijn. Zowel het argument van fysieke als het 

argument van psychische bescherming biedt geen verklaring voor of ontstaansreden van 

mode. Ze schieten volgens Hurlock tekort omdat ze uitgaan van redeneringen die worden 

toegeschreven aan primitieve culturen, maar die eigen zijn aan hoogontwikkelde 

beschavingen (Hurlock, 1976: 21-22). Het ontstaan van kleding is eerder toe te schrijven aan 

trial en error dan een logisch en rationeel motief. 

 

Een andere ontstaansreden vinden we in het argument van ingetogenheid, preutsheid 

(‘modesty’) en in het argument van benadrukking, onzedigheid (‘immodesty’). Kledij is 

volgens de eerste argumentatie ontstaan door het besef dat sommige lichaamsdelen verborgen 

moeten worden, zo niet roept dit schaamte op. ‘Hiding the body by means of clothes thus 

becomes associated with the desire to avoid feelings of sin and shamefulness’ (Barnard, 2002: 

53). Ingetogenheid en schaamte zijn echter geen redenen voor het ontstaan van kledij. 

Hurlock merkt, hoewel contra-intuïtief, terecht op dat schaamte net het gevolg en niet de 

oorzaak is van kledij: de prehistorische mens is zich niet beginnen kleden door een plots 

schaamtegevoel en een bewustwording van de onfatsoenlijkheid van zijn lichaam. Ook 

kunnen we schaamte niet als universele katalysator van kleding aanwijzen, aangezien er 

culturen zijn die gevoelens van schaamte op een andere manier uitdrukken of invullen. Wat 

gepast en ongepast is wordt cultureel bepaald. Volgende anekdote illustreert deze twee 
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argumenten: antropologen onderhandelden met een Botocudo-vrouw over de houten schijven 

die deze stam in hun lippen en oren droegen. De vrouw die naakt was en daar helemaal geen 

problemen mee had, gaf deze na lang onderhandelen toch af en verstopte zich nadien vol 

schaamte. De schaamte werd veroorzaakt door de verwijdering van deze lichaamsdecoratie 

die gelijkstond aan het verwijderen van het behoren tot de stam.  Hieruit volgt dat we kunnen 

besluiten dat aanleidingen tot ingetogenheid en schaamte niet universeel zijn. Wat geldt als 

onfatsoenlijk en beschamend is afhankelijk van de culturele gebruiken omtrent kledij.  

 

In het argument van ingetogenheid  merken we een negatieve houding op ten opzichte van het 

lichaam (Clancy, 2008: 8). Wanneer we dit doen vanuit een positieve invalshoek kunnen we 

opmerken dat kledij net gebruikt wordt om de aandacht op het lichaam of bepaalde 

lichaamsdelen te vestigen (Barnard, 2002: 57; Hurlock, 1976: 18). Het argument van 

aantrekking en benadrukking zou net meer ondersteuning krijgen vanuit antropologisch 

empirisch onderzoek. Bewijsmateriaal kan men immers vinden in de evolutietheorie en meer 

bepaald het principe van seksuele selectie; een natuurlijke, biologische principe biedt een 

solide verklaring (Barnard, 2002: 57). De aantrekkelijkheid van een lichaamsdeel en de 

benadrukking ervan is tijd-ruimtelijk gebonden. In de ene periode wordt de focus gelegd op 

de benen en werden de rokken almaar korter, in de andere periode staat de rug dan weer 

centraal zoals we kunnen zien bij badpakken met verlaagde rugdecolletés.
2
 Lotusvoeten 

waren bijvoorbeeld een schoonheidsideaal in Japan, maar daarom niet in Parijs. De theorie 

van de verschuivende erogene zones (vaak ten onrechte toegeschreven aan John Carl Flügel, 

maar te vinden bij James Laver) vat deze opvatting samen: elke periode kent een fascinatie en 

daardoor een benadrukking voor een bepaald lichaamsdeel. Deze verklaring is niet zonder 

problemen: de theorie kan niet verklaren waarom deze verschuivingen gebeuren (Davis, 1992: 

85). Ook is de theorie te simplistisch en te beperkend: kleding zou enkel en alleen ontstaan 

zijn doordat het een middel bood bij het bevorderen van aantrekkelijkheid. Dat het ontstaan en 

het waarom van kleding en mode veel complexer is dan dit, zal verder nog blijken. Volgens 

Barnard (2002: 58) is de theorie ook problematisch omdat aandacht trekken niet duidelijk 

afgelijnd kan zijn, het kan tegelijkertijd ook verbergen, en omgekeerd. Door een bepaald 

lichaamsdeel te verbergen kan men net de aandacht ernaartoe leiden. Valerie Steele bespreekt 

ondergoed als voorbeeld: ‘a person in underwear is simultaneously dressed and undresse’ 

(Steele, 1999: 451). Ondergoed heeft zowel de functie van bedekking als benadrukking. Ook 

                                                           
2
 Het ene beïnvloedt weliswaar het andere: de rokken verkortten waardoor de benen meer zichtbaar werden, 

waardoor de toenemende aandacht op de benen als gevolg had dat korte rokken in de mode waren.  
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moeten we rekening houden dat onze manier van kijken steeds bepaald is door en in onze 

cultuur, sommige zaken zijn misschien onzichtbaar voor ons omwille de contextgebondenheid 

ervan. Zelfs het victoriaanse tijdperk, het zogenaamde tijdperk van kuisheid en preutsheid, 

kende erotische elementen (Davis, 1992: 97).  

 

Uit het voorgaande blijkt wel dat mode ook belangrijke sociaal-culturele en psychologische 

functies heeft, mode is een cultureel en sociaal fenomeen. Mode is niet zomaar geëvolueerd 

tot wat het nu is. Mode is uitdrukker en drager van relevante en betekenisvolle zaken. Een 

drijfveer van mode, die wel aanwezig is in primitieve culturen en dus ontsnapt aan 

bovenstaande kritiek, is volgens Hurlock ‘het tentoonstellen van het zelf’. Het gaat om 

‘decoration for the purpose of display’ (Hurlock, 1976: 25) en het genot en plezier dat men 

beleeft aan het krijgen van aandacht en de daarmee gepaard gaande bevoorrechte positie. Het 

tentoonstellen van verworven trofeeën en souvenirs van heldhaftige daden dwingt respect en 

bewondering af. Het dragen van deze voorwerpen als lichaamsdecoratie zorgt voor een 

langdurige tentoonstelling waardoor de eerst tijdelijke status een constante wordt. Sociale 

distinctie aan de hand van het tentoonstellen, hier in primitieve vorm, is volgens Hurlock de 

ontstaansreden van mode. Kledij wordt zo een medium, een communicatiemiddel, bij het 

aangeven en bevestigen van sociale rol, het vastleggen en benadrukken van de hiërarchie, van 

de sociale orde is een belangrijke drijfveer van mode. Reeds in primitieve culturen 

onderscheidde de autoriteit zich van de onderdanen via lichamelijke decoratie en dit is nog 

steeds zo. Leden van de hoogste en belangrijkste sociale groep onderscheidden zich steeds 

door lichaamsdecoratie die verboden en/of onmogelijk waren voor degene die behoorden tot 

de lagere sociale lagen.  

 

Uit literatuurstudie blijkt dat men steeds een duidelijk functie van mode naar voor wil brengen 

om zo een verklaring te bieden voor het ontstaan; onderzoek in termen van oorsprong wordt 

onderzoek in termen van functie (Roach & Eicher, 1965: 6). Men wil een duidelijke en 

zichtbare functie, een rationele en duidelijk afgelijnde reden die dit gedrag kan verklaren. Een 

belangrijk aspect van mode kan echter niet verklaard worden, namelijk: hoe komt het dat 

kledij vaak onpraktisch en helemaal niet functioneel is? Mode is vaak oncomfortabel, 

irrationeel en gewoonweg onpraktisch; bepaalde vormen van lichamelijke decoratie kunnen 

we niet verklaren vanuit bovenstaande argumenten. Mode heeft immers ook een esthetische 

functie die we niet over het hoofd mogen zien, alsook een zingevende functie: ‘humans have 

also non-material needs such as the need for meaning, for understanding one’s identity and 
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relation to others, for beauty, etc.’ (Negrin, 1999:106). Kledij en mode spelen een cruciale rol 

in betekenisgeving en de sociale uitwisseling ervan, bij het vormen van zelfbewustzijn en 

zelfbegrip, bij het aanvaardbaar en presentabel maken van ‘het zelf’ voor zichzelf en anderen 

en bij het positioneren van zichzelf in de wereld. De rol die kledij en mode kan spelen, hoeven 

we ook niet altijd op te vatten als een serieuze zaak, dan wel als een spel. Fantasie heeft, zoals 

Steele benadrukt, een belangrijke psychologische functie (Steele, 1996: 167).  

Ook in hedendaagse analyse van mode blijft dit irrationele aspect van mode een pijnpunt. 

Elizabeth Wilson formuleert dit als volgt: 

 

‘Those who have investigated fashion, finding themselves confronted with its apparent 

irrationality, have tried to explain this in functional terms. The most bizarre styles and 

fads, they argue, must have some function; there must be a rational explanation for 

these absurdities, if only we could find it. Yet this gives rise to a dilemma, for how can 

what is irrational have a function?’ (Wilson, 2003, 49)  

 

Herbert Blumer merkt op dat mode helemaal niet irrationeel is, het heeft echter wel iets non-

rationeel. We hebben namelijk geen duidelijke beslissingsprocedure om uit te maken waarom 

welke kledingstijl verkozen wordt boven een andere, we begrijpen het proces van ‘collectieve 

selectie’ gewoon niet waardoor het net irrationeel en bizar lijkt (Blumer, 1969a, 276-277). 

Elena Esposito (2011: 605) besluit dat mode net rationeel is in zijn genereren van 

irrationaliteit en verwerpen van redelijkheid. Dit lijkt op het eerste zicht een contra-intuïtieve 

redenering, maar kan een belangrijk hulpmiddel zijn in het begrijpen van mode en het 

paradoxale en complexe karakter ervan. Het gaat om een rationele irrationaliteit, een ordelijke 

chaos.  

Het paradoxale karakter van mode, een thema dat in dit werk steeds aan bod komt, is dat wat 

mode volgens mij zo waardevol maakt. Net door het paradoxale van mode kunnen we onze 

eigen inconsistenties en ambivalenties uitdrukken. Net doordat mode zowel frivool als 

diepzinnig is, zowel hoge kunst als lage kunst, zowel misleiding als uitdrukking is, kunnen we 

onze eigen ambivalente houdingen tegenover gender, seksualiteit, geslacht, sociale positie, 

etc., een plaats geven.  
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1.3 Wanneer wordt kledij mode? 

 

In dit deel tracht ik mode te definiëren zonder te moeten inboeten aan complexiteit. 

Verschillende auteurs hebben verschillende opvattingen over de reikwijdte van mode 

waardoor we een ruime en specifieke definiëring kunnen onderscheiden. In dit werk gaat het 

om mode in de specifieke benadering, namelijk mode in kledij. Volgens de ruime benadering 

is de invloed van mode niet beperkt tot kledij en lichaamsdecoratie, zo kunnen we ook de 

invloed van mode zien in diverse gebieden zoals muziek, architectuur, interieur, kunst, 

gastronomie en zelfs wetenschap en filosofie. Herbert Blumer (1969a) benadrukt dat wanneer 

men mode limiteert tot kledij dit een zware onderschatting is van de sociale betekenis en 

invloed van mode. Dit is te wijten aan het onduidelijk en onopvallend voorkomen van mode 

in andere gebieden; wanneer men aan mode denkt, legt men vaak de associatie met kledij. 

Nochtans zou mode een imperatieve positie innemen waardoor de invloed ervan moeilijk te 

negeren zou zijn (1969a: 276). Wanneer men minachtend neerkijkt op mode in kledij, en 

bijgevolg op iedereen die zich hierdoor laat beïnvloeden (alsof het om een onderwerpende 

passiviteit zou gaan), vergeet men de aanwezigheid van mode in nagenoeg alle gebieden. Een 

filosoof die mode misprijst, is blind voor de eigen beïnvloeding.  

 

Het is van cruciaal belang het onderscheid tussen ‘kleding’ en ‘mode’ duidelijk aan te geven. 

Etymologisch gezien komt ‘mode’ van modus, dat manier (manner, manière) betekent 

(Kawamura, 2005: 3) en ‘fashion’ van het Latijnse factio, dat ‘doen’ betekent (Barnard, 2002: 

8).  Beide worden vaak als synoniemen gebruikt, met verwarring als gevolg (Kawamura, 

2005: 3). De termen ‘kleding’ en ‘mode’ worden, ook in andere talen dan het Nederlands, 

vaak door elkaar gebruikt waardoor het de indruk geeft dat het om synoniemen gaat (Loschek, 

2009: 133). Ook in Engelstalige werken blijkt niet altijd duidelijk waarvoor ‘dress’, 

‘adornment’, ‘costume’, ‘fashion’ en ‘clothing’ staan, hoewel de Engelse woordenschat 

volgens mij meer duidelijkheid en specificiteit toelaat dan de Nederlandse. Malcolm Barnard 

(2002: 10) legt dit uit aan de hand van Wittgensteins familiegelijkenis: deze woorden hebben 

een gemeenschappelijke, maar niet geheel hetzelfde betekenis. Door hun gedeelde betekenis 

lijkt het alsof we ze door elkaar kunnen gebruiken, maar, zoals Barnard terecht opmerkt, 

moeten we steeds de context in rekening brengen en op onze hoede zijn voor verschillen. Een 

duidelijke afbakening is noodzakelijk om verwarring te vermijden:  

‘It is simply not the case that these ideas and concepts can always be easily 

distinguished or separated from one another and studied discretely, apart from their 
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relations to each other or outside of the context in which they are found’ (Barnard, 

2002: 10-11). 

 

Volgens Sarah Clancy (2008: 8) beperkt kledij zich tot het bedekken van het lichaam, terwijl 

mode een sociale functie met een disfunctioneel karakter heeft: 

‘Clothing transitioned from representing a garment to being a cultural and social 

construct (i.e. fashion), which thereby marked the inherently dysfunctional nature of 

fashion’ (Clancy, 2008: 10). 

Ook François Boucher (1996) definieert kledij als bedekking van het lichaam omwille van 

fysieke redenen en heeft mode meer te maken met sociale factoren zoals ‘religie, magie, 

esthetiek, persoonlijke status en de wens om zich te onderscheiden van anderen’ (Boucher, 

1996: 9, eigen vertaling). Elena Esposito beweert dat mode niet geleid wordt door 

redelijkheid, anders zou het om kledij gaan (2011: 605). Zo is kledij functioneel en 

noodzakelijk, een basisbehoefte, terwijl mode iets overbodig is (Kawamura, 2005: 44). Dit 

niet-functionele karakter van mode konden we reeds afleiden uit bovenstaand citaat van 

Clancy. Edward Sapir definieert mode aan de hand van het veranderlijke karakter ervan, in 

tegenstelling tot de stabiliteit van kledij (Calefato, 2006, 129). Deze definities geven ons al 

een beeld van het onderscheid tussen mode en kledij, maar zorgen nog steeds voor 

verwarring: is kledij dan niet onderhevig aan verandering en irrationaliteit? Is mode ook niet 

functioneel of noodzakelijk? 

 

Joanne Entwistle benadrukt dat het onderscheid tussen kledij en mode problematisch is en dat 

we deze eigenlijk niet afzonderlijk kunnen bestuderen, zij oppert dan ook voor een 

samenwerking tussen ‘studies of dress’ en ‘studies of fashion’ (Entwistle, 2000: 3). Wanneer 

er een uitwisseling is tussen onderzoek naar kledij, waarbij de focus gelegd wordt op het 

materiële, en onderzoek naar mode, waarbij men de focus legt op het abstracte en 

symbolische, zal het duidelijker worden wat kledij en mode van elkaar onderscheidt, en wat 

het net aan elkaar verbindt. Volgens Yuniya Kawamura (2005) kunnen we, hoewel beide 

intrinsiek verbonden zijn, een duidelijke grens trekken tussen kledij en mode. De term ‘kledij’ 

(‘clothing’) wordt gebruikt om het materiële aan te duiden, mode (‘fashion’) om het 

immateriële aan te duiden. Kledij vormt als het ware de ‘grondstof’ voor mode: ‘clothing and 

dress are the raw material from which fashion is formed. Fashion as a belief is manifested 

through clothing’ (Kawamura, 2005: 1). Volgens Kawamura moet kledij een 

‘transformatieproces’ ondergaan vooraleer het kan gelden als mode (2005: 1). Ingrid Loschek 
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(2009) beschrijft textiel als de materie, de substantie van kledij; een ‘non-concreet’ medium 

vergelijkbaar met verf van een schilderij (Loschek, 2009: 15). Voortgaand op de analogie van 

Loschek zou dit schilderij pas kunst worden door een bepaalde symbolische toevoeging. 

Crane en Bovone (2006: 320) zien mode als de toevoeging van symbolische waarden aan het 

materiële. Deze toevoeging kan omwille sociale controle zijn, of net omwille de bevrijding 

ervan (2006: 320). Een voorbeeld van het eerste is het uniform, – hoewel dit niet altijd zo 

duidelijk is – een voorbeeld van het tweede vinden we in subculturen, zoals we later zullen 

zien. Mode is, zoals Kawamura beweert, eerder een immaterieel idee, een ‘symbolisch 

product’ dat ‘gedragen’ wordt door kledij. Zonder kledij kan er echter geen sprake zijn van 

mode: mode zonder drager is een leeg idee. ‘Fashion sets the parameters around dress, while 

dress is the embodiment of fashion …’ (Entwistle, 2000: 328). Ook niet alle kledij is drager 

van de idee mode, met andere woorden, niet alle kledij is modieus. Alle kledij is in een 

bepaalde stijl, maar niet alle stijlen zijn modieus (Barnard, 2002: 10-11). Alle kledij is 

volgens Craik (1994: 7, 10) gelinkt aan mode, alle kledij staat onder invloed van het 

modesysteem. 

In dit werk zal ik het onderscheid van Kawamura volgen: kledij is het materiële, mode het 

immateriële. Mode is de toevoeging van symbolische waarde aan kledij, kledij moet een 

institutioneel transformatieproces ondergaan om mode te zijn. Met andere woorden: mode is 

een cultureel geconstrueerd object (Kawamura, 2005 ).  

 

1.4 Enkele definities 

 

Zoals in voorgaand deel reeds werd opgemerkt, is mode de toevoeging van symbolische 

waarde aan kledij. Ook Crane en Bovone definiëren mode als volgt: ‘the creation and 

attribution of symbolic values to material culture’ (2006: 320). Een belangrijke opmerking is 

dat het niet gaat om toevoeging van materiële waarde (zoals bijvoorbeeld edelstenen of 

gouddraad), maar wel symbolische waarde (Kawamura, 2005: 4). Welke symbolische 

waarden worden toegevoegd, met andere woorden wat de betekenis en de perceptie is van het 

woord ‘mode’, is afhankelijk van cultuur tot cultuur, en varieert ook binnen eenzelfde cultuur. 

Wat ‘mode’ is, is onderhevig aan evolutie en is tijd-ruimtelijk gebonden. In de westerse 

cultuur staat het korset symbool voor vrouwelijke onderworpenheid door de fysieke beperking 

die het veroorzaakt (hoewel we dit moeten nuanceren volgens Valerie Steele, zie infra). 

Hoewel het korset verdween, bleef de smalle taille, die vrouwelijke rondingen extra moest 
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benadrukken, een ideaal. Het korset in zijn fysieke vorm is verdwenen, maar onder de vorm 

van dieet en sport, als het ware een denkbeeldig korset, teruggekomen. 

In de Afrikaanse Dinka-cultuur dragen mannen een korsetachtige structuur die de leeftijd en 

de drager indiceert; hoe omvangrijker het korset, hoe hoger de status (Koda, 2001: 97). De 

Naga uit Zuidoost-Azië (zie figuur 1) binden hun taille in met bamboe zodat het contrast met 

het bovenlichaam benadrukt wordt (Koda, 2001: 99). De smalle taille is symbool voor 

mannelijkheid. 

 

Figuur 1 Naga mannen met ingebonden taille 

 

Volgens Diane Crane is mode een cultuurvorm ‘that includes strong norms about appropriate 

appearances at a particular point in time as well as an extraordinarily rich variety of 

alternatives’ (2000: 1). Het lichaam moet omgevormd worden naar sociale normen en 

waarden, waardoor we kunnen besluiten dat mode een sociaal en cultureel fenomeen is. Wat 

‘aanvaardbaar’ is, is ook steeds afhankelijk van de cultuur. Ook hier zien we het normatieve 

karakter van mode: mode bepaalt wat wel en wat niet gepast en aanvaardbaar is, en dit tijd-

ruimtelijk gebonden (Crane, 2000: 1). Het geklede lichaam is contextueel gebonden 

(Entwistle, 2000b: 328). Op het belang van het sociaal aanvaardbaar maken, alsook de 

naturalisering en legitimering, van het geklede lichaam kom ik later terug. Een ander aspect 

van deze normatieve claim is dat de invloed van mode allesdoordringend is, niemand kan 

eraan ontkomen. Volgens Elizabeth Wilson kan zelfs degene die zich expliciet afzet tegen de 

invloed van mode er niet aan ontsnappen: ‘even the determinedly unfashionable wear clothes 

that manifestly represent a reaction against what is in fashion’ (2003: 5). Ook Georg Simmel 

(1957: 549) benadrukt deze imperatieve claim: wanneer het volgen van mode gelijkstaat aan 

imitatie, en het niet volgen van mode aan omgekeerde imitatie, is dit nog steeds onder de 

invloed van mode. 
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Een andere definitie krijgen we van Joanne Entwistle: ‘Fashionable dress is dress that 

embodies the latest aesthetic, it is dress defined at a given moment as desirable, beautiful, 

popular’ (Entwistle, 2000a: 1). Wat modieus is, wat ‘in’ de mode is, is dat wat op dat moment 

geldt als esthetische norm. Wie of wat deze esthetische norm bepaalt, is geen simpele vraag. 

Uit literatuurstudie blijken er verschillende mogelijkheden te zijn: een esthetische 

‘onzichtbare hand’, een weergave van de tijdsgeest, de elite in de klassenmaatschappij, de 

ontwerpers, de consumenten, de producenten, het gehele modesysteem als een 

geïnstitutionaliseerd systeem (die de hiërarchische orde bepaalt)
3
, zogenaamde fashion-

forecasters, beroemdheden en stijliconen, etc. Een gelijkaardige opvatting is dat mode 

ontstaat door imitatie, waarbij men uitgaat dat iets pas voor mode kan doorgaan wanneer het 

door een grote groep wordt overgenomen.‘What is fashionable is what people wear because 

other people wear it and not evidently for any other reason’ (2008: 12). Deze definitie van 

Nickolas Pappas bevat geen expliciete oorzaak van wat geldt als mode, het is eerder een vorm 

van imitatie. Hier moet de vraag gesteld worden is: wie wordt dan geïmiteerd? Ook bij Kaiser, 

Nagasawa en Hutton (1995a: 174, eigen vertaling) wordt mode gedefinieerd als ‘de stijl die 

geselecteerd wordt door middel van ‘onderhandeling’ en die de meerderheid aanneemt’. 

 

Volgens een andere definitie is mode zowel object als proces (Sproles, 1974). Ook Kawamura 

definieert mode zowel als ‘een culturele praktijk als een symbolisch product’ (2005: 32). We 

kunnen dit koppelen aan het voorgaande onderscheid tussen mode en kledij: mode is een 

object met welbepaalde eigenschappen, zoals een kledingstuk met immateriële toegevoegde 

waarde. Mode is ook een proces dat specifieke stadia doorloopt en bepaald wordt door 

mechanismen, zoals we later zullen zien bij Georg Simmel (mode begint bij de elite en gaat 

zo naar de lagere klassen, waardoor de elite een nieuwe mode opneemt). Deze stadia en 

mechanismen situeren zich in het modesysteem dat een centrum en periferie heeft (Davis, 

1992: 200).  

 

Een ander belangrijk aspect van mode dat ik hier reeds kort vermeld (zie ook infra), is 

verandering. Volgens Gilles Lipovetsky zijn vluchtigheid en verandering, naast verleiding, de 

kernprincipes van mode (Lipovetsky, 2006, 72). Mode is ‘the systematic reign of the 

ephemeral, of frequent evanescent fluctuations’ (Lipovetsky, 1994: 20). Ook bij Georg 

                                                           
3
 Voor een uitgebreide bespreking van de werking van mode als geïnstitutionaliseerd systeem, d.i. ‘a persistent 

network of beliefs, customs and formal procedures which together form an articulated social organization with 
an acknowledged central purpose’ (2005: 48),  verwijs ik naar Kawamura’s ‘Fashion-ology’ (2005).  
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Simmel vinden we: ‘If, on the one hand, we feel certain that the fact will vanish as rapidly as 

it came, then we call it fashion’ (Simmel, 1957: 548). Mode wordt gekenmerkt door 

verandering, zoals ook Sapir reeds vermeld heeft: kledij is stabiel, modieuze kledij is slechts 

tijdelijk (supra). Ook bij Jennifer Craik is verandering de ‘hallmark’ van mode (1994: ix). 

Volgens James Laver kunnen we volgens deze redenering in de antieke tijd nog niet spreken 

van  mode, omdat de vrouwen een sociaal beperkte positie innamen waardoor zij niet konden 

concurreren met anderen (1985: 31). Een sterke concurrentie is verantwoordelijk voor de 

snelheid van verandering. Maar mode is zelf-ondermijnend: wanneer we iets als modieus 

bestempelen, is het eigenlijk al geen mode meer. Doordat verandering een cruciaal aspect is 

van mode, wordt het nieuwe iets wat verlangd wordt. De waarde van verandering genereert de 

waarde van nieuwheid, verandering betekent het constant opkomen van nieuwe zaken. Wat 

nieuw is, wordt omwille zijn nieuwheid gewaardeerd. 

 

1.5 De moderne westerse maatschappij: ontstaansvoorwaarde voor mode? 

 

In voorgaand deel werd mode gelinkt aan snelheid en verandering. Dit zouden typische 

westerse concepten zijn, waaruit men besluit dat mode een uniek westers fenomeen is. Kledij 

en lichaamsdecoratie, hoe beperkt of uitgebreid ook, zijn eigen aan alle menselijke 

gemeenschappen. Kledij en lichaamsdecoratie is een universele praktijk. Wat dan met mode? 

‘Yet the facts are clear that fashion is an outstanding mark of modern civilization and that its 

domain is expanding rather than diminishing’ (Blumer, 1969a: 288). In dit deel tracht ik de 

aanname dat mode typisch westers is, zoals in het citaat van Blumer, te verklaren: waarom en 

waardoor beschouwde men mode als iets uniek westers? Waarom zou mode enkel en alleen in 

westerse gemeenschappen mogelijk zijn? En is dit eigenlijk wel zo? 

 

Georg Simmel (waarover later meer) ziet twee tendensen aan de basis van mode liggen: de 

neiging tot eenheid of uniformiteit en de neiging tot diversiteit (Barnard, 2002: 12; Simmel, 

1957). Wanneer de tendens van uniformiteit dominant is, met andere woorden wanneer een 

samenleving voornamelijk conformistisch ingesteld is, kan mode niet bestaan. Gelijkheid en 

uniformiteit kenmerken deze samenleving, alsook een onveranderlijke en sterke hiërarchie. 

Enkel en alleen in niet-gefixeerde samenlevingen, waar sociale mobiliteit dus mogelijk is, is 

mode mogelijk. Ook John Flügel maakt een onderscheid tussen ‘fixed’ en ‘modish’ waarbij 

het laatste te vinden is in westerse samenlevingen (Barnard, 2002: 13). Een voorwaarde voor 
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het ontstaan van mode is dus een bepaalde maatschappelijke structuur, beide tendensen 

moeten in gelijke mate aanwezig zijn (zie infra paradox individualistisch conformisme).  

 ‘The mystery of fashion lies here, in the uniqueness of the phenomenon, in the way it sprang 

up and took hold in the modern West and nowhere else’ (Lipovetsky, 1994: 15). Volgens 

Lipovetsky is het ontstaan en de ontwikkeling van mode intrinsiek verbonden met het 

ontstaan van het moderne Westen. Volgens Elizabeth Wilson (2003) is kledij in se geen uniek 

westers gegeven, we kunnen het namelijk terugvinden ook in culturen die sterk van de onze 

verschillen. De kledij van de ene cultuur werd weliswaar beïnvloed door confrontatie en 

uitwisseling met andere culturen, maar dit is te beperkt in omvang om te kunnen spreken van 

mode. Wat uniek is, is volgens Wilson de westerse toevoeging van mode (2003: 3). 

Lipovetsky sluit hierbij aan: volgens hem zien we in primitieve culturen wel de beginfases 

van mode, maar niet het uiteindelijk krachtige en dominerende systeem zoals wij het kennen 

(Lipovetsky, 1994: 24).  

 

Het begin van mode wordt gesitueerd rond de 14
de

 eeuw (Davis, 1992: 17; Lipovetsky, 1994: 

20). In deze eeuw zien we het ontstaan van een meer aansluitende snit. Onder andere James 

Laver (1985), François Boucher (1996) en Anne Hollander (1993) beschouwen de overgang 

van gedrapeerde naar aansluitende kledij als beginpunt van mode. Echter: we mogen hieruit 

niet besluiten dat voorgaande culturen hiertoe niet in staat waren. Een rijke cultuur zoals die 

van de Romeinen, het ‘toga dragende volk’, beschouwde broeken als ‘Barbaars’ (Laver, 1985: 

40). 

Mode zoals wij het kennen, is echter van latere datum: Lipovetsky situeert het rond 1850 

(Lipovetsky, 1994: 55). ‘From its beginning, fashion was part of this modernity’ (Wilson, 

2003: 60). Het ontstaan van mode loopt gelijk met het begin van de moderniteit. Volgens 

Barnard ( 2002: 159-161) kunnen we het begin van de moderniteit niet loskoppelen van de 

aanvang van het industriële kapitalisme. Door de bloei van de (textiel-) industrie, samen met 

urbanisering kende deze periode een enorme economische groei. Een nieuwe klasse deed zijn 

intrede waardoor de sociale structuur grondig veranderde; de kapitaalkrachtige burgerij, vaak 

rijker dan de aristocratie, kreeg steeds meer macht in handen. Arbeidsverdeling en 

specialisering werd mogelijk waardoor de productie efficiënter en goedkoper gemaakt kon 

worden. De algemene toename van de welvaart zorgde voor een grotere koopkracht, ook 

vanuit de arbeidersklasse. De identiteit werd niet meer grotendeels bepaald door afkomst en 

klasse, de mogelijkheid zich op te werken liet toe de eigen levensstandaard te verbeteren. 

Competitie werd mogelijk, de 19
de

 eeuwse industrialisering zorgde voor een democratisering 
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van (onder andere) mode (Crane, 2000: 4). Volgens Simmel is mode in de moderniteit zo 

belangrijk omdat verschillen in levensstandaard toenemen en via mode benadrukt kunnen 

worden (Simmel, 157: 545). Deze sociale en economische veranderingen zorgden voor een 

ideale voedingsbodem voor het ontstaan van mode zoals wij het nu kennen.  

Kunnen we dan besluiten dat mode typisch westers is omwille van de link met de moderniteit, 

iets wat ook typisch westers is? Volgens Annette Lynch (1999: 7) is dit dichotomisch denken 

eigen aan het Euro-Amerikaans denken waarin we de oppositie zien tussen de eigen wereld, 

een beschaafde wereld, en de rest van de wereld, een primitieve en onbeschaafde wereld. De 

eigen westerse cultuur is volgens dit denken superieur aan de niet-westerse culturen. Zoals we 

reeds gezien hebben bij Flügel en Simmel zijn ‘gefixeerde’, traditionele samenlevingen niet 

vatbaar voor het ontstaan van mode. Joanne Entwistle bekritiseert deze opvatting. Volgens 

haar evolueren deze traditionele gemeenschappen eerder aan een traag tempo dan helemaal 

niet (2000: 46). Een belangrijke kritiek komt van Jennifer Craik (1994) die ingaat tegen de 

opvatting dat mode een westers fenomeen zou zijn. De voorstelling van de ontwikkeling van 

westerse mode als doelgericht proces, is een te simplistische voorstelling. Het is wel zo dat 

culturele en sociale veranderingen een niet te onderschatten rol speelden in de ontwikkeling 

van mode, en dat mode daardoor westerse kapitalistische kenmerken heeft, zoals nieuwheid 

en specifiek consumentengedrag (Craik, 1994: 6). Maar westerse mode is helemaal geen 

uniek fenomeen, het is slechts één van de vele mogelijke vormen van mode. Zo zijn er ook 

niet-Europese en niet-kapitalistische varianten (Craik, 1994: xi). 

 

Er werd reeds vermeld dat mode een imperatieve claim legt, mode bepaalt wat aanvaardbaar 

en onaanvaardbaar is. Het modesysteem reguleert aan de hand van een aantal voorschriften 

die cultureel gebonden zijn. Craik duidt dit aan als ‘acculturatie’: het aanpassen van zichzelf 

aan de culturele waarden en normen. Mode is, onder andere, het aanpassen van het ‘zelf’ aan 

de eigen sociale omgeving. Deze opvatting van mode is echter niet beperkt tot de westerse 

mode, we zien het ook in niet-westerse culturen. ‘Rather than restricting fashion to the 

province of consumerist culture, fashion is a general technique of acculturation’ (1994: 9). 

Westerse mode zou enkele unieke kenmerken hebben, zoals verandering, de presentatie van 

het zelf in de samenleving en een duidelijk mode-bewustzijn (Craik, 1994: 26). Mode in het 

westen heeft ook eerder betrekking op de individuele identiteit, terwijl in het niet-westen dit 

vooral bepalend zou zijn voor de groepsidentiteit. Verderop in dit werk zullen we zien dat ook 

Grant McCracken (2008) deze individualiteit eerder toeschrijft aan westerse moderne en 

postmoderne samenlevingen, terwijl traditionele samenlevingen eerder gericht zijn op 
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groepscohesie en het behoud daarvan. Deze kenmerken zijn echter niet alleen aanwezig in 

westerse mode. Zo is verandering ook aanwezig in niet-westerse mode, maar subtieler (en 

misschien niet op te merken vanuit westers oogpunt). Craik (1994: 21) geeft het voorbeeld 

van de Hagen-stam (Nieuw-Guinea). In deze niet-westerse samenleving is ook opname van 

nieuwe lichaamsdecoratie en de toevoeging van een nieuwe symbolische betekenis aanwezig. 

Ook moeten we volgens haar de imperialistische invloed van mode nuanceren: niet-westerse 

samenlevingen hebben de westerse mode niet op een passieve en niet-creatieve manier 

opgenomen. Craik benadrukt hier dat deze niet-westerse vormen ook intern dynamisch zijn en 

competitief ten opzichte van andere vormen (1994: 36).  
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Hoofdstuk 2 

Het paradoxale karakter van mode 
 

 

2.1 De kracht van mode: de paradox 

 

Er werd reeds gezegd dat de status van mode sterk ambigu is: we kunnen zowel een negatieve 

als positieve houding – en dit vaak gelijktijdig – opmerken. Langs de ene kant wordt mode 

beschouwd als oppervlakkig, onbelangrijk, onecht, triviaal maar langs de andere kant zien we 

de mogelijkheid om het innerlijke vorm te geven en uit te drukken (Küchler & Miller, 2005: 

3). Deze statusambiguïteit is volgens mij gelinkt aan het paradoxale karakter van mode. De 

beoordeling en waardering van mode is verwarrend doordat mode, zoals Elena Esposito het 

uitdrukt, bepaald en mogelijk gemaakt wordt door ‘een netwerk van paradoxen’ (Esposito, 

2011: 609). Het paradoxale karakter van mode is volgens haar een belangrijke ontstaan- en 

bestaansvoorwaarde van mode.  

 

De minachtende houding van mode kunnen we deels verklaren door de onkunde om er een 

heldere logica of rationaliteit achter te vinden. Het verwijt van irrationaliteit komt voort uit de 

opmerking dat mode vaak oncomfortabel, onpraktisch, niet functioneel en soms gewoonweg 

lelijk is (Esposito, 2011: 604). Maar deze irrationaliteit is volgens Esposito net een 

noodzakelijke voorwaarde voor mode: ‘The rationality of fashion therefore, relies on the 

explicit and systematic rejection of reasonableness’ (2011: 606). Mode lijkt chaotisch en 

irrationeel te verlopen, maar is tegelijkertijd onderhevig aan regelmaat en structuur. Mode 

draagt, volgens Lipovetsky (1994: 225) net door zijn irrationaliteit bij aan de individuele 

vrijheid, ‘fashion has its reasons that reason does not know’. Ook volgens Elizabeth Wilson 

(2003: 14) is mode ‘coherent in zijn ambiguïteit’. Dat we veelvuldig contradicties en 

spanningen ontdekken, betekent net de kracht van mode.  

Als mens zijn we tegelijkertijd rationele en irrationele wezens en, hoewel we het liever anders 

zouden zien, zijn onze opvattingen en overtuigingen niet steeds consistent of rationeel 

gefundeerd. Het onderscheid tussen emotie - ratio is achterhaald, maar we lijken ons er nog 

steeds op te baseren. We kunnen weliswaar rationeel gefundeerde redeneringen en 

argumentaties, en bijgevolg theorieën, construeren, maar in de praktijk is dit vaak anders. 

Wanneer we geconfronteerd worden met een tegenstrijdige bewering zoeken we steeds naar 
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een oplossing opdat deze tegenstelling verdwijnt. Esposito merkt op dat we door middel van 

mode kunnen leren omgaan met paradoxen zonder ze volledig te moeten verwijderen (2011: 

610). Mode kan ons laten zien hoe we met deze paradoxale problemen kunnen omgaan, hoe 

we een flexibele houding kunnen aannemen. Mode wordt een bemiddelaar.  

‘The power of fashion, therefore, lies first of all in its admirable ability to combine 

paradoxes and to make them work, making fluid the dynamics of society that bases on 

intransparency its way of managing complexity …’ (Esposito, 2011: 610)  

 

Mode speelt een bemiddelende rol bij de oppositie tussen bescheidenheid versus 

exhibitionisme (Finkelstein, 1998: 5): we willen ons verbergen maar ook net uitdrukken. Ook 

bij de tegengestelde tendensen van individualisering en conformisme kan mode de 

tegenstelling verzachten. We zijn sociale individuen: we willen uniek zijn én tot de groep 

behoren. We moeten hier een bepaald evenwicht in zoeken (de Kuyper, 2006, 93): we willen 

onszelf als individu construeren en niet zomaar opgaan in de groep en deze imiteren, maar we 

willen ook niet te veel afwijken van deze groep want dit heeft uitsluiting als gevolg. Sapir 

(1931, 140) omschrijft dit zoeken naar evenwicht mooi als ‘adventurous safety’.  

Een andere belangrijke paradox die we kunnen opmerken, is de paradox van constante 

verandering of eeuwige vergankelijkheid (de Kuyper, 2006: 117). Alles in mode verandert 

met als enige constante dat alles verandert (Esposito, 2011: 607).  

 

Volgens Elena Esposito neutraliseert de paradox van ‘stabiliteit van verandering’ de paradox 

van de ‘normaliteit van het originele’ (Esposito, 2011: 610). Deze twee paradoxen kunnen 

elkaar neutraliseren. In wat volgt bespreek ik deze twee paradoxen en de bemiddelende rol 

van mode.  

 

2.2 De paradox van constante verandering  

 

Ik begin met een citaat van Elizabeth Wilson (2003:3): ‘Fashion is dress in which the key 

feature is rapid and continual changing of styles. Fashion in a sense is change.’ Zoals we in 

het vorige hoofdstuk gezien hebben is mode cultureel (institutioneel) geconstrueerd, het is 

symbolische toevoeging aan het materiële. Wilsons citaat voegt het kenmerk van verandering 

toe. Mode is ‘inherent verbonden met verandering’ (Hanson, 1990: 108). Collecties volgen 

elkaar op een versneld tempo op; nog voor de lente-zomercollectie gedragen kan worden 

verschijnt de volgende herfst-wintercollectie. De modeweek in maart toont de volgende 
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herfst-wintercollectie, terwijl men de lente-zomercollectie, die voorgesteld werd in de maand 

september van het vorige jaar, nog niet heeft kunnen dragen.  

Volgens Ted Polhemus (1994: 8) zijn een verlangen naar en waardering van het nieuwe en 

verandering kenmerkend voor mode. Mode is dus onderhevig aan constante verandering en 

dit zonder enige reden, doel, of vooruitgang waardoor de link met irrationaliteit, 

willekeurigheid en oppervlakkigheid vlugger gemaakt wordt. De verandering heeft geen telos, 

geen reden en geen nut. Het nieuwe vervangt het oude en wordt enkel en alleen om zijn 

‘nieuwheid’ gewaardeerd. Omdat het gaat om verandering net omwille van de verandering 

wordt de nadruk gelegd op het tijdelijke, het vluchtige en wordt dit net daarom gewaardeerd. 

Die nadruk op het tijdelijke kan ook weer de neerbuigende houding van filosofie ten opzichte 

van mode deels verklaren. De traditionele opvatting van filosofie houdt immers, zoals reeds 

gezegd, het zoeken naar eeuwige, onveranderlijke essenties in en deze zijn niet te vinden in 

iets wat zo willekeurig en veranderlijk lijkt als mode.
4
 ‘Clothing may still seem to figure only 

the surface, so that change in it, driven only by fashion, is inherently superficial, and on that 

ground despicable’ (Hanson, 1990: 110).  

 

Mode zou volgens Young (1966) via een een cyclisch proces verlopen, waarbij verandering 

bepaald wordt door onder andere ‘historical events, epochs of thought, ideals, artistic periods’ 

(Steele, 1985: 23).
5
 Kunnen we dan besluiten dat mode verandert omwille de ‘Zeitgeist’?  

Volgens Herbert Blumer (1969a) wordt mode op een collectieve manier geselecteerd, waarbij 

er een algemene consensus wordt gevormd.
6
 Dit proces van ‘collectieve selectie’ impliceert 

het bestaan van een ‘Zeitgeist’, een tijdsgeest die weerspiegeld wordt in mode. Beweren dat 

mode onder invloed van deze ‘Zeitgeist’ staat is echter een drogreden, meer bepaald een post 

hoc ergo proptor hoc drogreden (Davis, 1992: 133). Men tracht verandering te verklaren aan 

de hand van politieke, sociale en economische gebeurtenissen, waarbij men dit als causaal 

voorstelt, alsof het zo moest zijn en niet anders (Steele, 1985: 21). Volgens Fred Davis 

kunnen we wel opmerken dat leden van eenzelfde cultuur bepaalde gebeurtenissen op 

eenzelfde manier ervaren, en er gelijkaardig op zullen reageren. Maar stellen dat dit een één-

éénduidige afbeelding is van tijdsgeest op mode, is ongefundeerd. 

                                                           
4
 Plato’s Ideeënwereld herbergt de onveranderlijke Vormen, Ideeën, terwijl deze op aarde slechts afbeeldingen 

van en dus veranderlijk zijn. (Hanson, 1990: 111) 
5
 Volgens Elizabeth Hurlock (1976: 58) zou deze cycli zeven tot acht jaar duren, een goed argument hiervoor 

wordt echter niet gegeven. 
6
 Blumer heeft Parijse mode bestudeerd waarbij hij tot de conclusie kwam dat het een zeer collectief proces is. 

(Blumer, 1969a: 278-9) 
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Volgens Fred Davis (1992: 105) is de snelheid waarmee mode evolueert en verandert sinds de 

19
de

 eeuw toegenomen. Dit door onder andere democratisering, invloed van het kapitalisme, 

opkomende informatietechnologie, massaproductie en consumentisme. De moderniteit wordt, 

zoals we later uitgebreider zullen zien, gekenmerkt door een identiteitsproblematiek waarvan 

mode een middel tot uitdrukking en poging tot (voorlopige) oplossing is. Zoals Wilson (2005: 

11) beweert wordt identiteit ‘a special kind of problem in ‘modernity’’. Deze periode, die er 

een van toenemende welvaart, industrialisering, massaproductie en de marxistische opdeling 

in arbeid en kapitaal is, wordt tegelijkertijd gekenmerkt door het opgaan in de massa, 

fragmentatie, isolatie. De spanning tussen het individuele en collectieve komt op de 

voorgrond waardoor men een houvast zoekt in de eigen identiteit. De panische angst om 

zichzelf en de autonomie te  behouden is kenmerkend. Mode wordt hier een hulpmiddel voor 

het behouden van de individualiteit en de bestendiging van de connectie met de groep waartoe 

men behoort. Mode wordt een redding van vervreemding van zichzelf. Ook Gilles Lipovetsky 

(1994: 148) ziet mode eerder als een middel om te gaan met een maatschappij die in constante 

toestand van ‘flux’ is, die constant verandert en innoveert. 

Zoals vermeld (supra 1.5) zou een bepaalde maatschappelijke structuur vereist zijn voor we 

kunnen spreken van het ontstaan van mode. Primitieve beschavingen zijn hyperconservatief 

en gekeerd naar het verleden waardoor verandering en introductie van nieuwigheden 

onmogelijk is (Lipovetsky, 1994: 19). Voor het ontstaan van mode is een devaluering van het 

verleden en het waardevol achten van de toekomst noodzakelijk.  

 

‘How could such a society succumb to the whims of novelty when human beings are not 

recognized as the authors of their own social universe, when customs and principles for 

conducting one’s life, social requirements and taboos, are held to result from a moment 

of origin that has to be perpetuated, changeless, and immobile; 

when antiquity and the continuation of the past are the foundations of legitimacy?’ 

(Lipovetsky, 1994: 18-9) 

 

Net omdat mode niet meer gericht is op het verleden, omdat het eigentijdse in plaats van het 

verleden waardevol geacht wordt, is het modern. De mens is bevrijd van het juk van het 

verleden en kan zijn eigen toekomst, die nu open ligt, invullen. Wat hedendaags en nieuw is, 

wordt net daarom gewaardeerd. Een voorwaarde voor mode is dat het nieuwe als waardevol 
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moet worden beschouwd. Het gaat om een liefde voor het nieuwe, de ‘charm of novelty’. 

(Simmel, 1957: 547).  

Is dit dan verandering enkel en alleen omwille de verandering? Waarom wordt het nieuwe 

gewaardeerd, wat draagt het bij? En: draagt het überhaupt íets bij? Volgens Elizabeth Hurlock 

(1976: 48) staat verandering niet noodzakelijk gelijk aan verbetering, mode verloopt volgens 

haar niet volgens een proces van utiliteit. Ook volgens Mendes en de la Haye (1999: 6) is de 

cult van verandering en het nieuwe niet omwille praktische redenen: ‘… clothes are discarded 

on the basis of the desire for stylistic novelty rather than for utilitarian reasons …’ 

Finkelstein (1998: 5)  ziet de beweegreden van mode eerder als het creëren van de illusie van 

het nieuwe, ‘to give the appearance of change and novelty without actually precipitating any 

ruptures of the status quo.’  

 

Volgens Valerie Steele (1985: 247) staat de nieuwe mode steeds in contact met de oude, 

vorige stijlen, het verleden kan nooit volledig verwijderd worden. De nieuwe mode is steeds 

een reactie op de vorige of het herintroduceren van een vroegere stijl. We waarderen iets 

omwille zijn nieuwheid, maar dit houdt dan ook in dat wanneer dit nieuwe verdwijnt, onze 

waardering verdwijnt. De cult van het nieuwe staat steeds in relatie met het verleden. Georg 

Simmel merkte op dat mode steeds zijn eigen dood met zich mee droeg. Wanneer we een 

bepaalde mode opnemen, weten we ook dat dit het einde zal betekenen, het is immers niet 

meer nieuw. Lipovetsky (2006: 73) omschrijft dit mooi als: ‘creatieve zelfvernietiging’. 

 

Uit het voorgaande blijkt dat verandering – en bijgevolg het nieuwe – het enige is waarvan we 

zeker kunnen zijn. Verandering is een constante. Esposito (2011: 607) noemt het de ‘stabiliteit 

van transitie’. We kunnen dan opmerken dat verandering net een constant gegeven is, de 

filosofische paradox van de eeuwige vergankelijkheid wordt zichtbaar (de Kuyper, 2006: 

117).  

 

2.3 De paradox van het conformistisch individualisme of de imitatie van het niet-

imitatieve 

 

‘To dress fashionable is both to stand out and to merge with the crowd, to lay claim to the 

exclusive and to follow the herd’ (Wilson, 2003: 6).  

Uit dit citaat kunnen we twee eigenschappen van mode vaststellen: de neiging tot 

conformisme en imitatie, en de neiging tot differentiering. Gabriel de Tarde ziet imitatie als 
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fundamenteel voor het ontstaan van een gemeenschap (Lipovetsky, 1995: 226). Imitatie komt 

in een groot aantal sociologische bronnen naar voor als een belangrijk aspect van mode. De 

imitatie, hier met betrekking tot sociale status, kan top down of bottom up zijn: de lagere 

klasse imiteert de elite of omgekeerd. Het gaat dus om imitatie van degene die niet imiteren. 

Ook Herbert Spencer (1903) beweerde dat mode intrinsiek verbonden is met imitatie. Deze 

imitatie kan op twee manieren: enerzijds imitatie  omwille het respecteren en eerbiedigen van 

de geïmiteerde, anderzijds imitatie uit competitie, uit een streven naar een gelijke positie met 

de geïmiteerde (Spencer, 1902: 329; Kawamura, 2005: 20). Bij de eerste vorm wordt de 

autoriteit geïmiteerd omwille de bevestiging van ondergeschiktheid. Spencer geeft het 

voorbeeld van de Afrikaanse sultan die, wanneer hij van zijn paard viel, door iedereen 

geïmiteerd moest worden uit respect en bevestiging van gezag (1902: 330). Volgens de 

tweede vorm imiteert men de autoriteit omdat men deze positie nastreeft en zo wil verwerven, 

kledij was dus ook drager van verworven of geaspireerde positie. Volgens Gilles Lipovetsky 

(1994: 30) is imitatie cruciaal bij de verspreiding en verderzetting van mode: ‘the diffusion of 

fashion has mimesis at its core’. Ook Elizabeth Hurlock (1976: 5) omschrijft mode als 

imitatief: ‘Fashions are transmitted from one individual to another within the social group by 

imitation, usually of a blind and slavish sort’. Hurlock omschrijft deze imitatie als een 

passieve imitatie. Deze blinde, ondoordachte imitatie die leidt tot uniformiteit is ook een van 

de oorzaken van de filosofische antipathie voor mode.  

‘He (Rousseau) opposes the fashionista to the true philosopher, not from any resistance 

to change or to thoughts of the body but in fear of the uniformity that the attention to 

dress inspires’ (Pappas, 2008: 11).  

Het duidt de angst voor een gemeenschap aan waar iedereen hetzelfde denkt, zich hetzelfde 

kleedt, dezelfde gebruiken heeft, enzovoort. Een slaafse en ondoordachte navolging kan tot 

stagnatie of zelfs een verdwijnen van denken en creativiteit leiden. Een filosoof onderscheidt 

zich net van de massa door zijn denken en zijn in vraag stellen van zo goed als alles: ‘Going 

along with the crowd means failing to reason about a phenomenon; so philosophy must stake 

itself to whatever is not fashion’ (Pappas, 2008: 14). 

 

Mode gelijkstellen aan imitatie is echter een te eenzijdige verklaring en een simplistische 

veralgemening. Het negeert immers elk vermogen tot kritische reageren en creatief innoveren. 

Sociale imitatie is slechts een onderdeel van het complexe modeproces. Zo brengt socioloog 

Georg Simmel (1957) niet alleen imitatie, maar ook differentiatie naar voor als kern van het 

modeproces. De lagere klasse imiteert de hogere klasse, waardoor de hogere klasse zich dan 
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weer van de lagere onderscheiden door zich te vernieuwen. Mode gaat dus niet enkel om 

imitatie, maar ook om differentiatie door innovatie en het is net deze innovatie die 

uniformiteit tegengaat. Ook zijn de neiging tot vrijheid en de neiging tot afhankelijkheid twee 

steeds aanwezige en tegenstrijdige elementen die we in het individu kunnen vinden. Er is 

steeds de afhankelijkheid van het modesysteem, maar ook net de vrijheid om zich te 

differentiëren als creatief en uniek individu (Simmel, 1957: 553). Ook zien we zowel het 

egoïstische als altruïstische van mode: we maken ons een plezier voor het oog van anderen, 

maar eisen ook erkenning en zelfs jaloezie (Simmel, 2004: 80). Anti-mode versus mode, 

vrijheid versus afhankelijkheid en altruïsme versus egoïsme zijn tegenstrijdige neigingen die 

de paradox van conformistisch individualisme uitmaken.  

 

2.4 Mode: het temmen van paradoxen  

 

‘Fashion statements appear to mark a moment, but the fashioned body is never secure or 

fixed’ (Craik, 1994: 225). 

We zijn op zoek naar een evenwicht tussen deze tegenstellingen; paradoxen geven ons een 

gevoel van ongemak en onrust (de Kuyper, 2006: 98). Dit evenwicht kan worden mogelijk 

gemaakt door mode. De paradoxen zijn weliswaar onoplosbaar, maar door mode vermijden 

we het negatieve van de impasse. Mode laat de paradoxen samenwerken, door mode worden 

conflicten geneutraliseerd. 

 

Deze neutralisering is echter geen permanente oplossing, het is een constant proces van 

wikken en wegen tussen de paradoxen. Volgens Esposito kunnen we met beide paradoxen, die 

zij omschrijft als ‘stability of the transistional’ en ‘conformity with deviance’, leren omgaan 

via mode als bemiddelaar. We willen onszelf als uniek individu construeren door bijvoorbeeld 

een nieuwe mode op te nemen. Maar we willen ook niet te veel afwijken zodat we nog steeds 

tot een groep kunnen behoren en sociale afzondering willen voorkomen. Deze groep neemt de 

nieuwe mode op waardoor we niet meer als uniek gelden. Dit betekent het einde voor deze 

mode, maar maakt al vlug plaats voor een nieuwe aangezien constante verandering inherent is 

aan mode. Doordat een nieuwe mode ontstaat, kan ik mezelf terug tot uniek individu maken 

en zo kan het helemaal opnieuw beginnen.  

We zien dus dat het omgaan met deze paradoxen door mode mogelijk wordt gemaakt, maar 

het is geen stabiele neutralisering dan wel een constant proces (Esposito, 2011: 609-610). Ook 

Lauwaert ziet mode als een paradoxale taal, als een zelf-relativerend systeem. Dit is volgens 



38 
 

hem dan ook een noodzakelijke voorwaarde opdat mode werkt (Lauwaert, 2006: 192). Mode 

is dus niet het blinde conformisme waarop het afgerekend wordt, maar wel ook een 

mogelijkheid tot verschil (Lauwaert, 2006: 191). Mode is niet alleen dialoog, het is ook een 

debat.  
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Hoofdstuk 3 

Mode als betekenissysteem 
 

 

3.1 Communicatie 

 

Mode is een vorm van non-verbale communicatie, een vorm van ‘communication that does 

not necessarily involve verbal expression through speaking or writing’ (Damhorst, Miller, 

Michelman, 2000: 79). We brengen reeds boodschappen over met ons lichaam: via onze 

houding, gezichtsuitdrukkingen, beweging en gedragingen. Deze communicatie wordt 

complexer en gevarieerder wanneer daar mode bij komt kijken. We worden hier 

geconfronteerd met een probleem: wanneer we uitgaan van de definitie dat mode de 

symbolische toevoeging aan materie – kledij – is, impliceert dit dat kledij in se betekenisloos 

zou zijn. Om onduidelijkheid te vermijden, zal het in dit hoofdstuk steeds hebben over 

communicatie via mode. Dit omdat communicatie via mode volgens mij ook communicatie 

via kledij insluit, kledij staat/stond steeds onder invloed van mode. Volgens Fred Davis 

(1992) is communicatie via kledij, in tegenstelling tot communicatie via mode, aanwezig in 

alle samenlevingen. Communicatie via kledij, lichaamsdecoratie, accessoires, etc., kunnen we 

volgens Davis wel terugvinden in vroege samenlevingen en culturen waar de typische 

westerse verandering niet aanwezig is (Davis, 1992: 27). 

Maar mode is geen uniek westers gegeven, zoals we reeds gezien hebben (supra: Craik, 

1994). Er zijn weliswaar specifieke eigenschappen toe te schrijven aan westerse mode, maar 

dit wil niet zeggen dat andere culturen geen mode hebben, en dus ook niet via mode kunnen 

communiceren. De opdeling van Davis zal ik hier dus niet hanteren.  

Dus, in dit hoofdstuk komt mode als communicatie aan bod. Dit werk gaat over de manier 

waarop mode een middel tot verzet kan zijn, hoe mode een middel tot uitdrukking van 

spanningen en ambivalenties is, hoe boodschappen worden overgebracht en betekenissen 

worden gegeven. Daarom moeten we eerst bekijken hoe mode in staat is tot communicatie en 

hoe mode drager kan zijn van betekenissen.  

 

Communicatie via mode is niet zomaar het zenden van boodschappen, we moeten natuurlijk 

ook steeds het medium en de ontvanger in rekening brengen (Barnard, 1996: 29-30). De 

receptie van mijn boodschap hangt niet alleen van mijn zenden af, maar ook hoe ik dit 
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verzend en hoe de ontvanger dit ‘leest’. Ook kan ik iets uit de uiterlijke verschijning van een 

ander afleiden, maar dit wil niet zeggen dat ik het ook correct (d.i. op dezelfde wijze als de 

zender) interpreteer. We leiden inderdaad, bewust of onbewust, bepaalde zaken uit iemands 

uiterlijke verschijning af, het probleem is dat we niet weten hoe we tot die kennis zijn 

gekomen, en of dat wel de bedoelde betekenis van de drager is. Is deze informatie überhaupt 

correct, heeft de ontvanger de boodschap wel begrepen zoals de zender bedoelde? Wie is dan 

die zender: de drager of de ontwerper? Op welke manier wordt aan een kledingstuk betekenis 

gegeven? Hoe en wat wordt er dan gecommuniceerd via mode? Is mode waar effectief 

woorden op gedrukt staan nog steeds non-verbaal? (figuur 2) 
7
  

 

 

Figuur 2 Viktor & Rolf herfst/winter 2008-9  

 

3.1.1 Mode als taal 

 

Verschillende sociologen en filosofen hebben getracht antwoorden te geven op bovenstaande 

vragen, sommigen zijn zelfs zo ver gegaan mode als een taal te zien. Zo bestudeerde Roland 

Barthes (1967), sterk beïnvloed door Ferdinand de Saussure, mode via een semiotische 

analyse door beschrijvingen in modemagazines te analyseren. Mode zou zoals taal een 

arbitrair systeem zijn: het teken dat de relatie bepaalt tussen signifié en signifiant is arbitrair.
8
 

Dit houdt in dat er geen natuurlijke – of godgegeven – link tussen betekende en betekenaar is. 

De link tussen de stof ‘tweed’ en de mogelijke representatie ‘conservatief zijn’, is arbitrair 

bepaald. Hoe deze zich tot elkaar verhouden is steeds afhankelijk van de cultuur, de betekenis 

                                                           
7
 Claude Gandelman definieert dit als ‘tekstuele mode’ (Calefato, 2006: 140). 

8 De Saussure zou zelf ontkend hebben dat mode een arbitrair systeem is ‘aangezien in het vaststellen van de 

kleding die de mode voorschrift niet al te veel kan worden afgeweken van de condities die het menselijk lichaam 
dicteert’ (Calefato, 2006: 128).  
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is contextafhankelijk, aangezien de relatie tussen betekenis en betekenaar kan veranderen. 

Malcolm Barnard (2002: 82), zelf voorstander van een semiologische benadering, geeft het 

voorbeeld van de little black dress ter verduidelijking: dit zwarte jurkje representeert 

elegantie, maar is het niet. Om deze representatie te begrijpen moet men weliswaar op de 

hoogte zijn van de cultureel bepaalde en contextgebonden verbindingen. Niet denotatie 

(tweed), wel connotatie (conservatief zijn) kan variëren tussen individuen en groepen 

(Barnard, 2002: 85). In een andere cultuur, bijvoorbeeld een subcultuur, kan tweed net 

rebelsheid representeren.  

Wanneer we de relatie tussen betekenis en betekenaar, het teken, bewust negeren of compleet 

omkeren, of gewoon nieuwe relaties introduceren, kunnen we commotie veroorzaken. Dit 

kunnen we ook zien wanneer we paradigmatische en syntagmatische regels schenden. De 

eerste regels bepalen wat elkaar kan vervangen, de tweede wat op elkaar kan volgen.
9
 

Volgens de paradigmatische regels kan ik ‘broek’ vervangen door ‘rok’, maar volgens de 

syntagmatische regels kan ik ‘trui’ niet vervangen door ‘rok’. Door deze regels te overtreden 

ontstaan nieuwe betekenissen. Lady Gaga (figuur 3) breekt de regels door ondergoed boven 

haar hemd te dragen (schending van syntagmatische regel) en vlees als materiaal voor haar 

jurk te dragen (schending van paradigmatische regel). 

 

 

Figuur 3 Lady Gaga schendt de regels (links: ACE Awards 2009, rechts: MTV Video Music Awards 2010) 

De communicatieve rol van mode is dus geen onschuldige of neutrale praktijk (Barnard, 

2002: 95-6). De oorspronkelijk arbitraire relatie tussen connotatie en denotatie kan worden 

                                                           
9
 Deze opdeling is toe te schrijven aan Roman Jakobson.  
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voorgesteld als een natuurlijke relatie, waardoor deze als legitiem en normaal wordt 

beschouwd. Maar mode kan ook een middel zijn tot verzet, wanneer we geen genoegen 

nemen met deze constructies, die door hun arbitraire aard niet de enige mogelijkheden zijn.  

 

Roland Barthes geeft in ‘Système de la mode’ (1967) een zeer theoretische uiteenzetting van 

mode als taal, waardoor we de vraag kunnen stellen wat dit kan bijdragen aan de studie van 

mode. Communicatie via mode is immers radicaal verschillend van communicatie via 

(geschreven of gesproken) taal. Grant McCracken bekritiseert deze vergelijking omdat er 

geen ‘gefixeerde, regelgeleide formules’ zijn, zoals wel in taal (Davis, 1992: 6). Volgens 

Graeme Turner kan deze theorie, oorspronkelijk een taaltheorie, wel een belangrijke bijdrage 

leveren: via deze weg kunnen we veranderingen in culturen weergeven en is het mogelijk de 

onderliggende betekenissen te decoderen en ‘demythologiseren’ (Breward, 1998: 306). Eerder 

dan deze analogie extreem door te trekken, kunnen we het eerder zien als een hulpmiddel.  

 

Alison Lurie (1981) gaat echter een stap verder en ziet kledij en al wat erbij komt kijken als 

een ‘oudere en meer universele taal’. Volgens haar pikken we onbewust informatie op uit 

iemands uiterlijk, waardoor we ons – nog voor we met deze persoon gesproken hebben – een 

beeld vormen van het karakter, job, leeftijd, etc., van de andere. Lurie trekt de analogie tussen 

taal en mode wel heel ver door, zo kunnen we volgens haar ook spreken van een grammatica
10

 

en een woordenschat, van verschillende talen en dialecten, van een persoonlijk taalgebruik dat 

eigen aan een individu is, maar ook van een veel universelere taal. Kledingstukken zijn 

woorden waarmee je zinnen kan bouwen. Zo zal een fashion-follower, die 

hoogstwaarschijnlijk over een uitgebreidere garderobe beschikt, gigantisch meer 

mogelijkheden hebben om zich uit te drukken (Barnard, 1996, 28). Een uniform staat dan 

bijvoorbeeld gelijk aan censuur (Lurie, 1981). Sommige (maar niet alle) ‘woorden’ en 

‘zinnen’ kunnen door iedereen ‘gelezen’ worden. Die woordenschat zou veel rijker en ruimer 

zijn dan de gesproken taal omdat ook accessoires, make up, haarstijl en andere vormen van 

lichaamsdecoratie boodschappen kunnen verzenden. Ook kleur is een belangrijk aspect van 

kledij, het geeft de toon, de stemming aan waarmee gecommuniceerd wordt.  

Ook Efrat Tseëlon (2001: 153) beweert dat er opvallende gelijkenissen zijn tussen kledij en 

taalgebruik: wanneer we niet willen opvallen en verlegen zijn, is onze stem gedempt. 

                                                           
10

 De grammaticale regels kan men dan zo opvatten als regels met betrekking tot kledij die uitmaken wat al dan 
niet aanvaardbaar is (Damhorst, 2000: 81). Lady Gaga schendt deze regels (figuur 3), zij schrijft als het ware dt-
fouten met kledij.  
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Wanneer we ons verzetten, willen reageren, spreken we duidelijk zodat we gehoord worden. 

Critici hebben op deze manier een punt wanneer zijn beweren dat Lady Gaga om aandacht 

‘schreeuwt’. Volgens Tseëlon is onze stem zoals kledij: een masker waar we ons achter 

verbergen, of dat we net opzetten wanneer we een duidelijk statement willen maken. Tseëlon 

bedoelt dit duidelijk als metafoor. Lurie beweert dat ook zij een vergelijking geeft, maar 

eigenlijk stelt ze dat mode een taal is. Mode heeft weliswaar gelijkenissen met taal, maar ook 

enorme verschillen.   

 

3.1.2 Mode: symbolische betekenis 

 

Volgens Fred Davis (1992) werd de studie van de betekenis van mode verwaarloosd ten 

voordele van sociologisch onderzoek. De focus in onderzoek van mode lag voornamelijk op 

de sociale relevantie en de zoektocht naar dé functie van mode. Dit terwijl de echte betekenis, 

de symbolische inhoud van mode, weinig of niet onderzocht werd. Maar mode voegt 

betekenis aan het lichaam toe: het is ‘de semiotiek van het lichaam’ (Craik, 1994: 153). 

Volgens sommigen is het lichaam zelfs betekenisloos zonder mode.  

 

De metafoor van mode als taal heeft, zoals reeds gezegd, interessante overeenkomsten, maar 

ook niet te onderschatten verschillen. Volgens Joanne Entwistle (2000b: 321) moeten we 

mode en kledij eerder als een ‘visuele tekst’ zien. Met als verschil dat we het niet woord per 

woord lezen, of kledingstuk per kledingstuk, maar als één geheel, een totaalbeeld. We ‘lezen’ 

(vaak onbewust) een outfit als een visuele tekst. We zien de verhoudingen tussen 

kledingstukken waardoor we tot een uiteindelijke betekenis van deze outfit kunnen komen. 

Communicatie via mode wordt mogelijk door een code waarvan alle leden van een sociale 

groep min of meer op de hoogte zijn. Leden van dezelfde cultuur zullen tot eenzelfde 

betekenis komen doordat zij deze code (al dan niet bewust) kennen. Betekenis is dus sociaal-

cultureel bepaald. Deze code is conventioneel, zoals Davis beweert (1992: 14), waardoor we – 

weliswaar binnen een bepaalde cultuur of sociale groep – kunnen spreken van een ‘shared 

perception on how to read’. Grant McCracken en Victor Roth (1989) hebben empirisch 

onderzocht of kledij al dan niet een code heeft die gelijkaardig is aan de taalcode. Uit het 

onderzoek bleek dat we inderdaad van een code kunnen spreken aangezien de proefpersonen 

de kledingstijlen op eenzelfde manier beoordeelden. Deze personen kregen telkens vijf foto’s 

van zes verschillende kledingstijlen te zien, waarbij telkens een cruciaal element werd 

gewijzigd. Bijvoorbeeld: bij ‘punk’ werden de zwarte Doctor Martin schoenen bij de vijfde 
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foto vervangen door sandalen. De proefpersonen moesten deze foto’s rangschikken volgens 

gradatie in afwijking Uit de resultaten kon men afleiden dat bepaalde stijlen gemakkelijker 

herkend werden dan andere, en dan voornamelijk de meest zichtbare en duidelijk te 

onderscheiden stijlen zoals de heavy metal look.  

 

Davis (1992: 5) benadrukt dat dit geen code is zoals in taal: het is een niet-gefixeerde code 

zodat verschillende lezingen, interpretaties nog altijd mogelijk zijn. We kunnen dus eerder 

spreken van een ‘quasi-code’. De betekenis die gegeven wordt aan een outfit wordt niet door 

iedereen op dezelfde manier geïnterpreteerd of ‘gelezen’. Een ander belangrijk kenmerk van 

deze code is de context-afhankelijkheid. Eenzelfde kledingstuk kan een verschillende 

betekenis krijgen en verschillend geïnterpreteerd worden in verschillende contexten. Mode ‘is 

a changing indicator of meaning as that meaning is dynamic’ (Clancy, 2008: 10). De 

betekenis varieert bijvoorbeeld op tijd-ruimtelijk vlak, maar ook op individueel en collectief 

vlak. Stiletto’s kunnen bijvoorbeeld in de ene situatie perfect gepast zijn, maar in de andere 

overdressed. De betekenis van een kledingstuk van vorig seizoen betekent nu niet meer 

hetzelfde als toen. Wat de ene toeschouwer ziet als betekenis is ook niet noodzakelijk 

hetzelfde als wat de andere ziet, hetzelfde met andere culturen, gemeenschappen (Davis, 

1992: 8-9). Een ‘lezing’ wordt steeds beïnvloed door de opvattingen en overtuigingen van de 

‘lezer’. Zo zijn verschillende ‘lezingen’ mogelijk, waardoor dit een veel realistischere 

benadering is (Barnard, 1996: 32). De betekenis van een kledingstuk wordt dus steeds binnen 

het communicatieproces zelf gevormd en ligt dus niet gewoon ‘in’ het stuk zelf. Ik kan de 

betekenis ‘conservatief’ aan een tweedvestje van Chanel geven wanneer dit gedragen wordt 

met bijpassende rok, maar in combinatie met een jeans zal de gegeven betekenis niet meer 

passen (zie figuur 4). Ik kan ‘conservatief’ niet in dezelfde mate als ‘tweed’ ‘lezen’. 

 

Figuur 4 Chanel herfst/winter 2008-9 en lente/zomer 2006 
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De opvatting dat de boodschap extern, buiten het communicatieproces bestaat, is volgens 

Barnard achterhaald. Volgens deze opvatting legt de ontwerper de betekenis vast tijdens het 

creatieproces, en het is nog steeds dat waarop modejournalisten zich focussen en willen 

meegeven. ‘The intentions, thoughts, feelings, beliefs and desires that designers express in 

their work, are highly prized in education and highly sought after in the media’ (Barnard, 

1996: 76). Dat dit echter niet het geval is, blijkt uit het groot aantal verschillende interpretaties 

en betekenissen die men kan afleiden uit en geven aan mode. Degene die het kledingstuk 

draagt heeft een actieve rol in het betekenisproces en kan een compleet andere betekenis 

geven dan de ontwerper oorspronkelijk bedoelde. ‘The artist’s own interpretation of his work 

(in so far as we can ever know it) is only as valid as your “reading” of it, or mine’ (Ribeiro: 

319).  

Toen Lady Gaga haar alom bekende vleesjurk droeg tijdens de MTV Music Video Awards 

(figuur 3) werd deze op zeer veel verschillende manieren geïnterpreteerd door fans, (mode-) 

journalisten, dierenrechtenorganisaties en misschien door de ontwerper(s) zelf. De 

interpretaties varieerden van een verdediging van homorechten (en mensenrechten in het 

algemeen), de aanklacht van de reductie van mensen tot slechts vlees, de overtuiging dat 

afwijken van conventionele dresscode (en algemeen de levensstijl) moet kunnen tot de 

interpretatie dat dit gewoonweg geen betekenis is maar wel schreeuw om aandacht zonder 

enige ander motief.
11

 Een ander voorbeeld is het legeruniform: hier wordt door een autoriteit 

een bepaalde betekenis vastgelegd, die compleet verandert wanneer het uniform wordt 

gedragen door bijvoorbeeld een lid van de punkbeweging (Barnard, 2002: 78). We moeten 

steeds rekening houden met de context: de tijd-ruimte-relatie zorgt voor een grote 

veranderlijkheid in betekenis.  

 

Omdat we bij mode spreken van een quasi-code zijn verschillende interpretaties dus nog 

steeds mogelijk. Dit maakt mode, als non-verbaal communicatiesysteem, een zeer complex en 

moeilijk te analyseren fenomeen. Dit wordt nog eens extra bemoeilijkt doordat het mogelijk is 

een enorm aantal boodschappen tegelijkertijd te verzenden en ontvangen: ‘Dress is so 

polysemic … that it is difficult to find agreement on all the meanings packed into one 

appearance.’ (Damhorst, Miller, Michelman, 2000: 80). Door communicatie te benaderen 

vanuit symbolisch interactionistische theorie, die zowel de rol van zender als ontvanger in 

rekening brengt, kunnen we de verschillende interpretaties in acht nemen. Communicatie is 

                                                           
11

 Ik verwijs hier naar het interview met Lady Gaga tijdens de talkshow van Ellen DeGeneres, zelf overtuigd 
vegetariër:  http://www.youtube.com/watch?v=GMFvT4TjLJk&feature=related  

http://www.youtube.com/watch?v=GMFvT4TjLJk&feature=related
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betekenis-uitwisseling, waarbij de betekenis in en tijdens het proces wordt gevormd. Deze 

uitwisseling is interactief, het is dus niet zomaar het verzenden van boodschappen, of het 

passief ontvangen ervan, waardoor zowel zender als ontvanger een actieve rol vervullen. De 

interactionistische, en meer bepaald de symbolisch interactionistische communicatietheorie is 

volgens mij het meest interessant voor de studie van mode aangezien communicatie enkel 

mogelijk is wanneer er effectief sprake is van interactie tussen twee of meerdere individuen 

(Holman: 1981: 11-12). Symbolisch interactionisme laat ook ruimte voor het ‘zelf’. We zijn 

sociale wezens en betekenis krijgt pas vorm door middel van sociale interactie, maar ik kan 

ook communiceren met mezelf. De theorie van het symbolisch interactionisme
12

, houdt in dat 

betekenis enkel geconstrueerd kan worden door sociale interactie. Betekenis is een sociaal 

product (Blumer, 1969b: 5). De betekenis van een object ligt dus niet in het object, objecten 

hebben geen gefixeerde betekenis (Blumer, 1969b: 2-3, 12). Wanneer de betekenis van 

degene die het symbool maakt gelijk is aan de betekenis van de ontvanger, wordt betekenis 

gevestigd (Roach & Eicher, 1965: 218). Deze betekenis kan echter nooit echt exact hetzelfde 

zijn, waardoor we betekenis eerder als een variabele moeten zien (1965: 218). Door zichzelf 

te identificeren met de andere, door zich in de andere te verplaatsen en het effect ervan in 

rekening te brengen (‘role taking’), kan men de overeenkomst van de betekenis bevorderen 

(1965: 219). Door socialisering in dezelfde cultuur zal deze betekenis dan ook grotendeels 

gelijk zijn; wanneer het om een ander cultuur gaat, kan men wanneer men de 

betekenisprincipes kent via identificering deze de correctheid van de betekenisoverdracht 

beïnvloeden  (Solomon, 1983: 321). 

 

In dit proces van identificatie wordt ook ons ‘zelf’ gevormd dat ‘emerges from the process of 

social interaction in which other people are defining a person to himself’ (Blumer, 1969b: 12-

13). Het zelf wordt dus ook steeds sociaal geconstrueerd (Solomon, 1993: 321). Zo is zelf-

interactie mogelijk: ‘een mens kan object van eigen handelingen zijn’ (1969b: 62, 79). Men 

geeft betekenis aan de eigen handelingen zoals men betekenis aan de handelingen van 

anderen, of betekenissen aan objecten geeft. Het zelf wordt gevormd en bestendigd in sociale 

interactie, maar kan op deze manier ook veranderd worden (Roach & Eicher, 1965: 244). 

Hierdoor is reflexiviteit mogelijk, dit houdt in dat de beoordeling van anderen gelinkt is aan 

beoordeling van zichzelf (Kaiser, Nagasawa, Hutton, 1965: 230; Solomon, 1983: 321).  Door 

naar onszelf te kijken zoals anderen dit zouden doen, wordt ons zelf gevormd. Zoals Solomon 

                                                           
12

 De grondlegger van het interactionisme is George Herbert Mead, het begrip ‘symbolisch interactionisme’ 
wordt toegeschreven aan Herbert Blumer.  
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(1983: 323) omschrijft: ‘het individuele zelf-concept is grotendeels het resultaat van de 

beoordeling van anderen’. Deze beoordelingen kunnen effectief door anderen gegeven 

worden, maar kunnen ook ingebeeld zijn door de identificering van de andere. 
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Hoofdstuk 4 

Mode als ambivalentiemanagement 
 

 

4.1 Mode als uitdrukking van ambivalenties 

 

In het vorige hoofdstuk kwam mode als een non-verbale communicatievorm aan bod. Mode 

voegt betekenis toe aan het lichaam en deze betekenissen worden gecommuniceerd. Volgens 

Boultward en Jerrard (2000: 301) is deze interactie tussen lichaam en mode een middel tot 

expressie van het zelf: mode biedt een middel tot expressie van ‘conflicts within the psyche’ 

op het geklede lichaam. Het lichaam en kledij hebben een intieme relatie, via de interactie 

wordt de identiteit ‘leesbaar’. In het hoofdstuk één heb ik reeds kort de sociale en culturele 

functie van mode aangehaald, waarbij mode de bepaling van voorschriften is voor het 

aanvaardbaar maken van het lichaam. Baerveldt en Vostermans duiden dit proces aan als 

‘selfing’: de constructie van het sociale individu (Boultwood & Jerrard, 2000: 303). Mode is 

communicatie van betekenis(sen) die mogelijk wordt gemaakt door interactie tussen lichaam 

en kledij. Deze betekenissen zijn zelden consistent omdat wij als individu ook zelden 

consistent zijn (2000: 304). Het lichaam is (zoals in de psychoanalytische theorie) een plaats 

waar conflicten worden uitgespeeld en – al dan niet bewust – gecommuniceerd, en dit met 

behulp van mode (2000: 305).  Ook worden deze betekenissen op verschillende manieren 

geïnterpreteerd en ‘gelezen’. Communicatie van innerlijke ambivalentie wordt door middel 

van de interactie tussen lichaam en kledij/mode mogelijk.  

 

Volgens Fred Davis (1992: 21) is mode een middel tot expressie van ambivalente gevoelens 

en spanningen die zowel individueel als collectief zijn. De ‘oer-functie’ van kledij was 

volgens Davis inderdaad bescherming, maar dit heeft gaandeweg aan belang verloren. We 

beschermen ons wel nog tegen koude of warmte, trekken comfortabele kledij aan wanneer we 

ziek of verdrietig zijn, maar dit is niet meer dé drijfveer van mode. Mode krijgt een 

belangrijkere en diepere betekenis, het wordt een existentieel vraagstuk: wie wil ik zijn en wat 

wil ik laten zien? 

We zijn niet consistent in ons gedrag en denken en we zijn zeer gevoelig voor invloeden die 

ons uit ons schijnbare evenwicht halen. Onze identiteit is niet stabiel of consistent, onze 

identiteit is niet conflictloos, zoals we later nog zullen zien.   
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‘The conflicting, sometimes contradictory, attitudes that characterize much of our 

emotional and psychological experience are encapsulated in the concept of 

ambivalence’ (Boultwood & Jerrard, 2000: 308). 

 Deze ambivalenties zijn uitdrukkingen van spanningen en conflicten binnen het individu en 

in de maatschappij. Het zijn ambivalente gevoelens over een ‘sociaal object’ (Davis, 1992: 

24). Volgens Davis (1992: 77) zijn dit bijvoorbeeld spanningen in seksualiteit, gender, 

leeftijd, etnische afkomst, religie, sociale positie, etc. Klasse is één van de meest opvallende 

aanwezige ambivalenties die uitgedrukt worden in mode; mode geldt hier als statussymbool 

(1992: 57). Omwille de eeuwenlange functie van statusonderscheid en de zichtbaarheid ervan, 

hebben verschillende sociologen deze functie afgezonderd (1992: 59). Maar ambivalentie van 

klasse is zeker niet het enige wat mode uitdrukt. Collectieve ambivalentie is volgens Davis 

(1992: 17) mogelijk doordat leden van eenzelfde cultuur min of meer dezelfde dingen 

meemaken en ondergaan:‘I would hold with Blumer (collectieve selectie) … that it is to these 

collective facets of our social identities that fashion addresses itself’.  

 

We moeten het onderscheid tussen ambiguïteit en ambivalentie in rekening brengen. 

Ambiguïteit is het bestaan van meerdere mogelijkheden tegelijkertijd, terwijl ambivalentie 

meer het bestaan van contradicties inhoudt (Davis, 1992: 21). Het bestaan van meerdere 

mogelijkheden wordt in het westerse denken als falen beschouwd, terwijl het volgens Davis 

(1992: 22) niet noodzakelijk negatief moet zijn. Ambivalentie houdt volgens Kaiser, 

Nagasawa en Hutton (1995a: 175) in: ‘being pulled in conflicting directions, or experiencing 

contradictory yearnings or emotions’. Het gaat om gevoelens van spanning, ongemak, angst, 

etc . Elizabeth Wilson (2003: 246) geeft een heldere omschrijving van wat deze ambivalentie 

is: 

‘This ambivalence is that of contradictory and irreconcilable desires, inscribed in the 

human psyche by that very ‘social construction’ that decrees such a long period of 

cultural development for the human ego. Fashion – a performance art – acts as vehicle 

for this ambivalence; the daring of fashion speaks dread as well as desire; the shell of 

chic, the aura of glamour, always hide a wound’. 

 

Doordat sociale constructies zich voordoen als natuurlijk en dus legitiem, vergeten we vaak 

de culturele bepaaldheid ervan. Mode reproduceert deze constructen, maar kan ook een 

middel tot transgressie zijn. Mode wordt een ‘mechanisme’ om hiermee om te gaan, een 

bemiddelaar tussen het innerlijke en uiterlijke, het lichaam (Boultwood & Jerrard, 2000: 311-
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312). Mode kan ook een bemiddelaar zijn in onoplosbare en paradoxale conflicten op 

collectief en individueel vlak, zoals we in hoofdstuk twee gezien hebben (Wilson, 2003: 9). 

Omdat deze problemen zo diep geworteld zijn in het westerse denken is een symbolische 

oplossing slechts tijdelijk (Davis, 1992: 27). Wil ik deze constructen (met betrekking tot 

geslacht, gender, leeftijd, klasse, ras, etc.) overnemen, met andere woorden, wil ik 

aanvaardbaar zijn? Of wil ik ze net aanvechten, door de schijnbare link tussen bijvoorbeeld 

‘vrouw zijn’ en ‘vrouwelijk zijn’ te doorbreken? Wil ik mezelf verbergen, of net uitdrukken? 

Volgens Jennifer Craik (1994: 204) hebben deze conflicten steeds te maken met lichamelijke 

en sociale regulering, waaronder: mannelijkheid versus vrouwelijkheid, androgyniteit versus 

singulariteit, onthulling versus verberging, conformisme versus rebellie, vrijheid versus 

beperking. 

‘… because these ambivalences spring from the cross-flows and clashes of the basic 

cultural categories that structure our lives, they are deeply moral and, most certainly, 

collective in character. As such, they form the existential canvas upon which fashion 

designers (and other artists, too, of course) seek to impress their interpretations and 

new encodings’ (Davis, 1992: 54). 

Gevoelens van ambivalentie komen voort uit de spanningen die deze sociale constructen met 

zich meebrengen. Zoals de aanname dat een man mannelijk moet zijn, en niet vrouwelijk. 

Maar wat dan met bijvoorbeeld een homoseksuele man die zich meer vrouwelijk dan 

mannelijk voelt, maar die niet per se vrouw wil zijn? Het zijn deze ambivalenties, zowel op 

collectief als individueel vlak die, volgens Davis, de inspiratie vormen voor onder andere 

mode-ontwerpers.  

Volgens Boultwood en Jerrard (2000: 309) en ook Kaiser, Nagasawa en Hutton (1995a) is 

ambivalentie typisch voor postmoderniteit. Zoals we in het verdere verloop van dit hoofdstuk 

zullen zien, kunnen we een positieve correlatie opmerken tussen toename van ambivalenties 

en een heterogene en complexe samenleving (Davis, 1992: 24).  

 

4.2 Een symbolisch interactionistische theorie van mode 

 

Susan Kaiser, Richard Nagasawa en Sandra Hutton (1995a: 173) ontwikkelden een 

symbolisch interactionistische theorie (verder SI theorie) voor mode, die in tegenstelling tot 

toenmalig onderzoek, een verklaring bood voor de evolutie in stijlen. Deze verklaring bleef 

achterwege door de kloof tussen micro- (individueel) en macro-onderzoek (sociocultureel). 

Macro-onderzoek en micro-onderzoek kan volgens het model van Jean Hamilton (Damhorst, 
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Miller, Michelman, 2000: 410) onderverdeeld worden in vier niveaus op een schaal van 

macro naar micro: cultureel systeem, modesysteem, onderhandeling met anderen en 

onderhandeling met het zelf. Drie begrippen zijn van cruciaal belang: onderhandeling, 

ambivalentie en symbolische ambiguïteit (1995a: 174). Kaiser, Nagasawa en Hutton 

formuleren vijf basisprincipes voor hun SI-theorie voor mode. Ik bespreek ze hier kort. In het 

eerste principe wordt er besloten dat ambivalentie een menselijke basisconditie is (1995a: 

175). Dit werd reeds uiteengezet in het vorige deel (4.1). Het tweede principe beschrijft de 

‘appearance-modifying commodities’ (1995a: 176). Dit zijn artikelen, objecten die geschikt 

zijn voor de vormgeving van het uiterlijk, zoals bijvoorbeeld make up of kledij. Via deze 

producten en de aanbieding ervan in een open markt (en bijgevolg de consumentencultuur) 

kan men gevoelens van ambivalentie nog beter uitdrukken (1995a: 176). Het derde principe is 

dit van symbolische ambiguïteit: nieuwe vormen van ‘appearance-modifying commodities’ 

zullen onzekerheid met betrekking tot betekenis genereren. Het nieuwe gaat echter steeds 

gepaard met vertrouwdheid, waardoor men er steeds een betekenis aan kan geven, maar het 

blijft symbolisch ambigu (1995a: 177). Via onze verschijning kunnen we boodschappen 

communiceren die via verbale communicatie onmogelijk zouden zijn, waardoor het een 

meerwaarde biedt aan betekenisvorming, de ‘richest construction of meanings’ (1995a: 181). 

Omdat bepaalde stijlen symbolisch ambigu zijn, is onderhandeling over de betekenis ervan 

nodig. Dit is het vierde principe. Via onderhandeling wordt er bepaald welke stijlen 

aangenomen zullen worden en bijgevolg welke niet (1995a: 177). De symbolische ambiguïteit 

kan echter niet ongedaan gemaakt worden waardoor een continue dialectiek ontstaat (1995a: 

177). Doordat ambivalentie niet opgelost kan worden, wordt het veranderende modeproces 

gegarandeerd (1995a: 177). Dit is het vijfde en laatste principe: 

‘The appearance styles themselves help to articulate, but cannot resolve cultural 

ambivalence, hence, there is an ongoing dialectic between ambivalence and style 

change’ (1995a: 181).  

Verandering in mode wordt in stand gehouden door deze dialectiek ad infinitum.  

  

Wanneer we kunnen spreken van een ‘transitional societal context’, van een transformering 

qua samenleving, kunnen we een toename in ambivalentie opmerken (1995a: 178). De 

overgang van de ene samenlevingsvorm naar de andere, de periode tussen deze twee 

samenlevingen, wordt gekenmerkt door instabiliteit en onzekerheid. Oorspronkelijk duidelijk 

afgelijnde socio-culturele categorieën zoals leeftijd, gender, klasse, etc., verliezen hun 

stabiliteit (1995a: 178). In de tussenperiode is er geen duidelijk onderscheid meer tussen de 
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categorieën van de vroegere of toekomstige samenlevingsvorm. Kaiser, Nagasawa en Hutton 

(1995a: 178) zien dit in de transformatie van agrarische naar industriële samenleving, en van 

industriële naar postindustriële samenleving; de transformatie van de pre-moderne of 

traditionele naar moderne samenleving, en van de moderne naar de huidige post-moderne 

samenleving. Ik bespreek deze transformatie in het vervolg van dit hoofdstuk. 

 

Kaiser, Nagasawa en Hutton hebben deze vijf principes geformaliseerd zodat niet alleen een 

hypothese geformuleerd kan worden van regelmatigheden, maar ook eenmalige vaststellingen 

kunnen verklaard worden (1995b: 243). Deze ontwikkeling van een deductief model van 

verklaring biedt mogelijkheden voor toekomstig onderzoek dat interdisciplinair en cross-

cultureel ingesteld dient te zijn (Kaiser, Nagasawa, Hutton, 1996: 59). Zoals Kaiser, 

Nagasawa en Hutton besluiten (1996: 61): 

‘To do so will require traveling through murky and ambiguous intellectual waters, but 

this journey can lead to new insights that not only explain fashion change, but also 

reveal how fashion change articulates the ambivalence of everyday life’.  

 

De overgang van de ene samenlevingsvorm naar de andere wordt gekenmerkt door 

toenemende gevoelens van ambivalentie. De evolutie van pre-moderne naar moderne 

samenleving en van moderne naar postmoderne samenleving is belangrijk om het succes van 

mode te kunnen begrijpen. Het belang van de sociale en culturele veranderingen die zich bij 

de overgang van pre-moderne of pre-industriële naar moderne samenlevingen voordeden, is 

nauwelijks te onderschatten. Industrialisering en technologisering, massaproductie en 

consumentenrevolutie, globalisering en massamedia zorgen voor radicale consequenties op 

socio-economisch, politiek, cultureel en psychologisch vlak. Contradicties en spanningen zijn 

typisch in de moderne wereld. Deze moderne samenleving gaat over naar een post-moderne 

samenleving, die door zijn specifieke configuratie een intensifiëring van ambivalentie kent, 

waarbij de rol van mode als ‘ambivalentiemanagement’ een cruciale rol speelt. In wat volgt 

schets ik deze, zoals Kaiser, Nagasawa en Hutton (1995a: 178) het omschrijven, ‘transitional 

societal context’ om de toenemende invloed van mode te verduidelijken. 

 

4.3 Mode en moderniteit 

 

Wat ‘moderniteit’ en ‘postmoderniteit’ definieert, is moeilijk af te bakenen. De precieze 

betekenis is nog steeds voer voor discussie, waardoor consensus uitblijft (Myers, 2001: 33). 
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Wanneer men literatuur omtrent moderniteit bekijkt, krijgt men te maken met een groot aantal 

verschillende en vaak tegenstrijdige invullingen. Periodisering is steeds simplificering, een 

afbakenen van onduidelijke grenzen, zoals Breward en Evans (2005: 1) in de inleiding van 

‘Fashion and Modernity’ het uitdrukken: ‘modernity is thus a term in an abstract 

classificatory system, invented by scholars to make sense of the world’. Beide termen bestaan 

enkel discursief, hun inhoud wordt in en door het discours bepaald (Myers, 2001: 34). 

Verschillende theoretici zien beide termen liever als een overkoepelende term voor een 

bepaald gevoel, een Zeitgeist, die radicaal verschillend is van de voorgaande periode. Het gaat 

volgens Wilson om ‘the atmosphere and culture of a whole epoch, its smell, its sounds, its 

rhythm’ (Wilson, 2003: 9). Postmoderniteit is volgens Janice Miller (2011: 84) een ‘cultural 

mood’ die eigen is aan deze periode. Het is een verschil in ‘state of mind’, een 

gemoedsstemming zoals Lyotard het uitdrukt (Featherstone, 2007: 4).  

 

Marshall Berman (2010) definieert ‘moderniteit’ samen met ‘modernisme’ en 

‘modernisering’. ‘Modernisering’ staat voor het proces van innovatie, ‘moderniteit’ voor de 

infiltratie in elk aspect van het leven en het genereren van bepaalde gevoelens en 

‘modernisme’ voor de artistieke, avant-garde beweging (Berman, 2010: 16-17). Andreas 

Huyssen (1988: 4-5) maakt ook een onderscheid tussen een ruime en een ingeperkte 

benadering van avant-garde: de eerste houdt een politieke reactie in, de tweede is een 

esthetische reactie. Met andere woorden: modernisme slaat op moderne kunst, moderniteit op 

de sociale werkelijkheid. Ook Grant McCracken (2008: 88) merkt het gemaakte onderscheid 

tussen modernisme als vorm en moderniteit als kracht op: ‘Moderniteit is dat wat effectief 

gebeurde, modernisme is de manier waarop men dit beleefde’. 

  

De aanvang van de moderniteit wordt door verschillende theoretici gelijk gesteld aan een 

revolutionaire breuk met het verleden, als een postrevolutionair periode waarin afgerekend 

wordt met traditionalisme. Het is een tijd van cruciale culturele en sociale veranderingen en 

zowel de industriële revolutie als de Franse Revolutie worden aangehaald als ankerpunten, de 

ene al wat moeilijker exact te dateren dan de andere (Wilson, 2005: 9). Moderniteit is volgens 

Caroline Evans (2003: 305) een begrip waarmee de industrialisering en urbanisering in de 

19
de

 eeuw wordt uitgedrukt. Vanaf de aanvang van het industriële tijdperk wordt 

massaproductie het dominante en allesdoordringende principe, het monopolie van het 

kapitalistische systeem beïnvloedt elk aspect van het sociale en individuele leven. Door 

toenemende industrialisering en technologisering worden massaproductie en 
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massaconsumptie mogelijk gemaakt. Het is een ‘vloeibare tijd’, zoals Zygmunt Bauman 

(2010) het uitdrukt, waarin de houvast van pre-industriële en traditionele tijden verloren gaat, 

waarin de grenzen tussen klassen vager worden. De strikte, traditionele sociale orde maakt 

plaats voor een sociale mobiliteit waardoor democratisering en individualisering mogelijk 

worden. Ook in kledij: 

‘The social meanings of dress have likewise changed; dress marks social class, age and 

gender less strictly than was formerly the case, but although the signs are subtler, they 

are still here to be read’ (Wilson, 2003: 249). 

In pre-industriële en premoderne samenlevingen wordt identiteit bepaald door sociale status 

(Clancy, 2008: 26). De klassenmaatschappij maakt in de moderniteit plaats voor een (meer)  

gedemocratiseerde samenleving waartoe iedereen toegang heeft en zich vrij kan bewegen. 

Democratisering en individualisering zijn dé moderne tendensen (Beck & Beck-Gernsheim, 

1996: 22). Dit betekent echter niet dat elk verschil werd uitgewist. Iedereen heeft steeds meer 

de toegang tot mode, maar er zijn nog altijd duidelijke verschillen (Svendsen, 2008: 38). Meer 

kwalitatieve kledingstukken – al dan niet extra benadrukt door een logo – zijn bijvoorbeeld 

meer toegankelijk voor de gegoede klassen.  

Wanneer klassenonderscheid vermindert (dus niet geheel verdwijnt), wanneer de samenleving 

niet meer door en door bepaald wordt door traditionele posities en gedragingen en men de 

mogelijkheid ziet zichzelf te definiëren, ontstaat een gevoel van vrijheid, maar ook een gevoel 

van angst. De veilige structuur van de klassenmaatschappij en de zekerheid van traditionele 

categorieën maken plaats voor individuele verantwoordelijkheid wat betreft de eigen positie. 

De toenemende mogelijkheid van zelfdefiniëring als individu gaat gepaard met de angst geen 

individu meer te (kunnen) zijn (Hurlock, 1976: 35). Traditionele zekerheden maken plaats 

voor reflexiviteit en onzekerheid. Een dubbel gevoel steekt de kop op: de moderne mens voelt 

zich verloren en eenzaam, maar ziet tegelijkertijd de mogelijkheden hiervan in. ‘Our modern 

sense of individuality as a kind of wound is also, paradoxically, what makes us all so fearful 

of not sustaining the autonomy of the self …’ (Wilson, 2003: 12). Het is tegelijkertijd het 

vervagen, zo niet verdwijnen, van zekerheden, maar ook een toename van ruimte voor nieuwe 

mogelijkheden. De moderniteit staat volgens Marshall Berman (2010: 15-19) op 

contradictorische fundamenten: modern zijn betekent volgens hem zowel omgeven zijn door 

een wereld die gekenmerkt wordt door toekomstbeloften, een positieve transformatie, maar 

tegelijkertijd ook een wereld die bedreigd wordt. Ook volgens Grant McCracken (2008) is 

moderniteit dubbel: zowel angst als opluchting omwille van de open toekomst is wat de 

moderne mens ervaart. De moderniteit is een periode die gekenmerkt wordt door een sterk 
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geloof in rationaliteit, secularisering en autonomie; het is een tijd waarin een sterk 

vooruitgangsgeloof heerst en industrialisering en technologisering dit geloof versterken. Maar 

zoals Elizabeth Wilson beweert  (2003: 11), is het ook een periode van irrationaliteit: ‘How 

strange that the scientific rationality of the modern produces the irrational, often in new 

forms’. Men wordt geconfronteerd met het oncontroleerbare traject en irrationele kenmerken 

van deze industrialisering en technologisering (2003: 9).  

 

Het idee van individualiteit wordt volgens Elizabeth Wilson rond 19
de

 eeuw enorm belangrijk 

(2003: 123). Door toenemende individualisering, die samen gaat met democratisering en 

verlies van traditionele, gefixeerde identiteiten kunnen we spreken van een beginnende 

identiteitscrisis in het postindustrieel tijdperk (Clancy, 2008: 28). Individualisering betekent 

emancipatie: het loskomen van een gegeven identiteit leidt tot zelf-identificering (Bauman, 

2000:4).  

‘‘Predestination’ was replaced with ‘life project’, fate with vocation – and ‘human 

nature’ into which one was born was replaced with ‘identity’ which one needs to saw up 

and make fit’ (Bauman, 2000: 3). 

 

Ook hier zien we een dualiteit: naast euforie van de verworven vrijheid neemt de druk om een 

eigen identiteit te creëren en te presenteren toe.  De identiteit wordt steeds meer een project, 

een ‘do-it-yourself-project’ (Beck & Beck-Gernsheim, 1996 p. 13). Het individu wordt bijna 

gedwongen, veroordeeld – zoals volgens Sartre – tot het project van individualisering (Beck 

& Beck-Gernsheim, 1996: 16). Ik kom hierop terug in hoofdstuk acht. 

 

Ook het ontstaan van de grootsteden in de 19
de

 eeuw is een belangrijke ontwikkeling voor 

mode. Mode wordt cruciaal in de moderne stad, waar men vluchtige ontmoetingen heeft en 

men zich constant bekeken voelt. In de stad is de moderne mens tegelijkertijd alleen én 

omgeven door mensen. Mode wordt hier een bescherming, een vermomming, een vlucht in de 

anonimiteit (Entwistle, 2000: 118-9).  

‘New and more complicated ‘codes of dress’ developed, for in the metropolis everyone 

was in disguise, incognito, and at the same time an individual more en more was what 

he wore’ (Wilson, 2003: 137).  

In een tijd waar zelfdefiniëring steeds belangrijker wordt, wordt men meer en meer 

beoordeeld op uiterlijk. Doordat sociaal contact vluchtiger is in de stad, is er geen tijd voor 

degelijke informatie-uitwisseling en contact. De uiterlijke verschijning biedt een snelle 
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oplossing. Door democratisering kan het individu zijn sociale status verbeteren door zijn 

uiterlijk te verbeteren (Entwistle, 2000: 124). Het uiterlijke is representatie voor het innerlijke, 

zodat men op basis daarvan het karakter van iemand kan bepalen en beoordelen. We zien dit 

ook bij de zoektocht naar de authentieke identiteit in de uiterlijke verschijning en de daaruit 

volgende bewustwording dat dit onbetrouwbaar is (Entwistle, 2000: 123). Door toenemende 

globalisering wordt het ook moeilijker de waarachtigheid van iemand te achterhalen, 

vreemdelingen en reizigers kunnen zich immers voordoen zoals ze willen.  

 

4.4 Postmoderniteit als intensifiëring van ambivalentie 

 

Men laat de postmoderniteit doorgaans aanvangen in de jaren 1960 en dit omwille van de 

verandering in ‘cultural mood’ (Miller, 2011: 84). Maar, wat is er dan veranderd opdat we 

van een nieuw tijdperk kunnen spreken? Moeten we dit als breuk, als afwijzing of  

verwerping van het voorgaande zien? Of eerder als een continuïteit, zoals onder andere 

Caroline Evans het ziet (2003: 304)? Om postmoderniteit te kunnen definiëren hebben we een 

definitie van de moderniteit nodig, we kunnen beide niet los van elkaar zien (Featherstone, 

2007: 3). Wanneer we spreken van een breuk zal de definiëring van postmoderniteit steeds 

een negatieve definiëring zijn (verschillend met moderniteit). Sommige spreken liever van 

een verderzetting van de moderniteit, een hypermoderniteit. Is de postmoderniteit dan niet 

eerder een radicalisering van de moderniteit? Een veilige aanduiding voor het post-moderne 

tijdperk is ‘laat-kapitalisme’ (Featherstone, 2007: 4), waarbij de veranderende verhouding van 

productie en consumptie het onderscheid bepaalt. In de moderniteit is de productie dominant, 

in de postmoderniteit is dit consumptie. Ook Malcolm Barnard (2002: 161-2) definieert beide 

op basis van dit verschil: in de moderne samenleving ligt volgens hem de focus op productie, 

in de postmoderne samenleving op consumptie.  

Grant McCracken (2008: 301) maakt een duidelijk onderscheid tussen moderniteit en 

postmoderniteit. Kernwoorden voor moderniteit zijn fragmentatie, crisis, passief individu, 

geloof in authenticiteit en zelf-ontdekking. In de postmoderne samenleving wordt deze crisis 

verder gezet, maar is er meer ruimte voor mogelijkheden (zoals we verder zullen zien). De 

moderne cult van authenticiteit wordt in de postmoderne samenleving een mythe van 

authenticiteit; men beseft meer en meer dat het om een illusie gaat. Authenticiteit is echter 

wel nog steeds belangrijk, maar is geen prioriteit meer in de postmoderne samenleving. Het 

individu is minder passief ten opzichte van het moderne individu en moet zichzelf definiëren 

in plaats van ontdekken (2008: 301). 
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De Grote Verhalen van de moderniteit worden, zoals Lyotard het omschreef, verlaten. 

Lipovetsky ziet mode als een middel tot bevrijding en onafhankelijkheid van deze grote 

constructen en beschrijft het humoristisch:  

‘There is no point in weeping over the ‘death of god’: god is getting a Technicolor, fast-

forward funeral. Far from engendering a will to nothingness, the death of god carries 

the desire for the new and its excitement to extremes’ (1994: 206).  

De Grote Verhalen maken plaats voor de ‘cult of the self’ (1994: 205). Mode zorgt voor 

individuele vrijheid, autonomie en zelfstandig denken. Mode zorgt echter ook voor 

conformisme, maar dit is volgens Lipovetsky geen reden tot het besluiten dat deze vrijheid 

niet bestaat (1994: 222).   

 

Betekenis zou volgens pessimisten compleet verloren gaan in de postmoderne samenleving, 

of bestaat alleen in relatie tot iets anders waardoor de context steeds in rekening moet worden 

gebracht (Finkelstein, 1998: 18). Het begrip intertekstualiteit wordt toegepast op de 

samenleving: ‘The postmodern object explains the meaning of the object as being produced 

intertextually’  (Barnard, 1996: 175). Iets krijgt slechts betekenis in een reeks van 

betekenissen. Objecten in de moderniteit hadden betekenis, terwijl objecten in de 

postmoderniteit deze verliezen (Barnard, 2002: 161). Via consumptie kan de postmoderne 

mens zijn identiteit vormgeven. De postmoderne consument vindt geluk in consumeren, maar 

dit is kortstondig. Het is eerder het zoeken naar bevrediging, eerder dan het vervullen van de 

behoeften. Consumeren wordt meer een doel op zichzelf  (Svendsen, 2008: 132-135). 

Featherstone ziet een enorme vrijheid ontstaan in de postmoderniteit: we kunnen zijn wie we 

willen zijn, of we hebben toch tenminste meer keuzemogelijkheden. We zijn niet meer 

beperkt door anderen en door hun verwachtingen (Featherstone, 1991). 

‘The human being becomes …  a choice among possibilities, homo optionis. Life, death, 

gender, corporeality, identity, religion, marriage, parenthood, social ties – all are 

becoming decidable down to the small print; once fragmented into options, everything 

must be decided.’ (Beck & Beck-Gernsheim, 1996: 18)   

 

Onder andere vanuit de Frankfurter Schüle werd deze consumentencultuur bekritiseerd: de 

consument is slechts een passief individu dat zich nergens van bewust is. De consument is 

onderworpen aan een autoriteit die voor hem beslist. Elizabeth Wilson (2003: 245) ziet net 

een positieve en creatieve mogelijkheid in dergelijke consumptie:  
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‘fashion is one among many forms of aesthetic creativity which make possible the 

exploration of alternatives. For after all, fashion is more than a game, it is an art form 

and a symbolic social system.’  

 

Volgens Wilson is de opvatting dat het postmoderne individu een slaafse, onreflecterende 

consument is, een elitaire opvatting dat het waardevolle ervan compleet negeert: ‘Fashion 

acts as a vehicle for fantasy’ (Wilson, 2003: 246). Net doordat we kunnen kiezen tussen een 

enorm aantal verschillende stijlen, worden we aangespoord om onszelf te op een zinnige 

manier te creëren. Volgens Lipovetsky is dit consumentisme geen middel tot uitdrukking van 

prestige, zoals wel in de pre-industriële maatschappij. Het is eerder een zoeken naar plezier en 

comfort voor onszelf, ‘intimate and existential motives, psychological gratification, personal 

pleasure, and product quality and usefulness’ (Lipovetsky, 1994: 147). Een mantel van Dries 

Van Noten koopt men volgens deze redenering niet omwille de status die het zal opleveren, 

maar wel om de duurzaamheid, de kwaliteit, comfort en de esthetische meerwaarde. 

Lipovetsky verliest echter uit het oog dat er waarschijnlijk redelijk wat mensen deze mantel 

kopen omwille prestige. Hij heeft wel gelijk dat deze status waarschijnlijk niet meer dé reden 

is waarom men deze mantel koopt. Volgens Lipovetsky (1994: 229-231) zijn tradities er wel 

nog, maar deze zijn niet meer onderwerpend. Men gebruikt dit omwille de eigen creativiteit, 

omwille een gepersonaliseerde lifestyle. In tegenstelling tot traditionele samenlevingen zien 

we in de consumentencultuur, een grote diversiteit van smaak: niet enkel van de elite, maar 

allerlei subculturen en sociale groepen (Crane, 2000: 128). Zoals Diana Crane (2000: 240) 

opmerkt: ‘democratization of clothing has led to diversity, not standardization.’ Het 

onderscheid tussen hoge en lage cultuur vervalt, zoals Andreas Huyssen (1988) dit aanduidt 

als de ‘great divide’. Hybride cultuurvormen ontstaan als gevolg van het verdwijnen van de 

grenzen tussen ‘goede’ en ‘slechte’ kunst. Populaire cultuur wordt gemengd met klassieke 

cultuur, het commerciële met het niet-commerciële, zoals in bijvoorbeeld duidelijk in Pop Art. 

Referentiepunten en autoriteiten die bepalen wat ‘hoge’ of ‘lage’ kunst is, verdwijnen. 

Postmodernisme wordt voorgesteld als een ‘anything goes’, maar het is niet zo dat alles kan 

en mag, er zijn nog altijd voorbepaalde normen en verwachte gedragingen. Dit is eerder een 

pluralisme (Svendsen, 2008: 59). Wel wordt er van het individu geëist dat hij een zinvolle 

levensstijl en identiteit construeert. ‘In a culture of expansionary individualism, it is almost as 

if anything permitted in art is now expected in life’ (McCracken, 2008: 303) 

Frederic Jameson duidt twee kenmerken aan van de postmoderne cultuur: the transformation 

of reality into images and the fragmentation of time into a series of perpetual presents.’ 
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(Featherstone, 2007: 5). Doordat de grens tussen lage en hoge cultuur vervaagt, zo niet 

verdwijnt, wordt alles – zoals Featherstone het uitdrukt – ge-esthetiseerd. Ook de grens tussen 

realiteit en werkelijkheid vervaagt. Volgens Baurdrillard kunnen we niet langer een 

onderscheid maken tussen enerzijds de werkelijkheid en anderzijds de afbeeldingen van deze 

werkelijkheid. Het origineel is onvindbaar, er rest enkel een kopie van een kopie die helemaal 

niet meer in verband staat met dat origineel. Deze kopieën zonder origineel, deze ‘simulacra’ 

zijn typisch aan de postmoderniteit. Volgens Wilson (2003: 63) biedt de eclectische natuur 

van de postmoderne samenleving net een ideale setting voor mode en omgekeerd is mode ook 

een ‘quintessentially post-modern form’ (Evans, 2003: 24). De postmoderne mens is een 

‘bricoleur’, hij haalt elementen uit een groot aanbod en voegt deze samen tot hij krijgt wat hij 

wil (Wilson, 2003: 248, Barnard, 1996: 179). Het gebruiken en hergebruiken in een andere 

volgorde van elementen, is een belangrijk proces in de zoektocht naar betekenis. Mode is 

recycleren, ‘ragpicking’, zoals Evans (2003:26) het omschrijft. Malcolm Barnard verklaart 

postmoderniteit aan de hand van de pastiche, er wordt geïmiteerd zonder reden. Vroegere 

stijlen worden heropgenomen, maar zeker niet om nostalgie of omdat er niks beter 

voorhanden is (Barnard, 2002: 178). Mode wordt net omwille van dit ongemotiveerd imiteren 

beschouwd als irrationeel. ‘Fashion, dress and consumption provide ways of dealing with the 

problems of the modern world, characterized by increasing fragmentation and a sense of 

chaos’ (Entwistle, 2000: 139). Mode wordt een tijdelijke houvast in een inconsistente en 

contradictorische leefwereld. Mode is een middel tot uitdrukking van ambivalenties die 

aanwezig zijn zowel op individueel als op collectief vlak. Volgens Blumer (1969a: 290) is 

mode ‘a very adopt mechanism for enabling people to adjust in an orderly and unified way to 

a moving and changing world which is potentially full of anarchic possibilities.’  

 

Mode kan, als onuitputtelijke bron, in dergelijke vloeibare tijd een houvast bieden. Een tijd 

waar Grote Verhalen ineenstorten, waar geen duidelijk afgelijnde grenzen meer bestaan 

tussen reëel en fantasie, tussen populaire cultuur en Cultuur, tussen ideologie, economie en 

kunst, en waar heden, verleden en toekomst hetzelfde wordt. Volgens Evans (2003: 5) heeft 

mode hier een cruciale rol te spelen: 

‘(…) in periods in which ideas about the self seem to be unstable, or rapidly shifting, 

fashion itself can shift to centre stage and play a leading role in constructing images 

and meanings, as well as articulate anxieties and ideals.’  
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Net doordat mode een uitdrukking is van ambivalente gevoelens van een individu of 

samenleving kan dit als onderzoeksgebied worden beschouwd, waar het moderne leven 

onderwerp van studie wordt (Evans, 2003: 7). In mode kan men bepaalde stijlen en 

ideaalbeelden van culturen uit een andere tijd en ruimte uitbeelden, uitvergroten, er kritiek op 

formuleren, etc.. Mode kan ons in staat stellen onze eigen tijd te bevragen en te onderzoeken. 

Wanneer een korset wordt hergebruikt, maar op een radicaal verschillende wijze wordt 

voorgesteld, kan ons dat iets leren over onszelf. Volgens Evans (2003: 12) kunnen we via 

mode aan experimenteel geschiedkundig onderzoek doen, waarbij verleden en heden op 

elkaar worden geprojecteerd. Zoals Evans opmerkt is dit het omgekeerde van Foucaults 

genealogische studie: we lezen in het verleden wat er over ons heden kan gezegd worden.  

 

De principes geformuleerd door Kaiser, Nagasawa en Hutton (supra 4.2) kunnen we 

toepassen op de postmoderne samenleving. Zij definiëren postmoderniteit als ‘a climate of 

mixed emotions and mixed expressions’ (1995a: 180). Door dit gebrek aan eenduidigheid is er 

een intensere culturele ambivalentie, waardoor er een stijging is in heterogeniteit van 

‘appearance-modifying commodities’. Postmoderniteit wordt gekenmerkt door een eclectische 

mix van stijlen. Dit heeft een toename van symbolische ambiguïteit als gevolg. Door de 

‘esthetisering van het alledaags leven’ wordt het uiterlijk een belangrijk project. ‘Bricolage’, 

‘do-it-yourself stijl’ en ‘collage’ zijn manieren om met deze ambivalentie om te gaan (1995a: 

180). Het begin van de postmoderniteit kent een toename aan subculturen, die vooral 

jeugdculturen zijn. Onderhandeling over en selectie van de betekenisvolle stijl gebeurt dan 

ook binnen de sociale groep (1995a: 181). In de postmoderne samenleving gaat het niet meer 

om één dominante stijl, maar een meervoud aan stijlen.  
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Besluit deel 1 
 

 

Uit het eerste deel kunnen we besluiten dat mode de niet-materiële, (institutionele) 

symbolische toevoeging is aan kledij, dat mode een sociale en culturele functie heeft en de 

invulling ervan tijd-ruimtelijk gebonden is. Mode is waardevol omwille de cruciale rol ervan, 

mode is uitdrukker, communicatiemiddel, maar ook bemiddelaar van paradoxen en 

ambivalenties die aanwezig zijn in zowel het individu als de maatschappij. Mode leert ons 

bepaalde zaken over onszelf en over onze sociale omgeving. Maar mode laat ons ook zien dat 

ambivalente posities, die intenser aanwezig zijn in onze postmoderne samenleving, niet 

noodzakelijk als negatief moeten beschouwd worden, mode is dan een middel om ermee om 

te gaan.  

In deel twee komt de manier waarop mode deze rol vervult aan bod, waardoor dit duidelijker 

zal worden. Ik behandel dit aan de hand van Lady Gaga als casestudy om het belang van 

mode te illustreren en aan te tonen.  
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Deel 2 Reproductie en revolutie 
 

 

In deel twee ga ik dieper in op de cruciale rol van mode als uitdrukker en bemiddelaar van 

individuele en sociale ambivalenties. Net doordat mode hiertoe in staat is, is het mogelijk 

bepaalde zaken (onder andere klasse, gender, leeftijd, etniciteit, sekse) te bevestigen, maar 

ook radicaal in vraag te stellen en omver te werpen. Mode biedt ons zowel een middel tot 

bevestiging en reproductie van de sociale orde, als een middel tot transgressie en revolte. Ik 

illustreer dit steeds aan de hand van Lady Gaga die deze rol perfect weet te hanteren. We 

kunnen ons hierbij de vraag stellen of dit net niet het succes van Lady Gaga uitmaakt. In 

hoofdstuk vijf komt de symbiotische relatie tussen mode en muziek, en mode en kunst aan 

bod. Ik ga in op de vraag wat de sociale en individuele waarde van het samenspel van mode, 

kunst en muziek is en kan zijn. Zowel mode, kunst als muziek bieden platforms waar het 

mogelijk is socio-culturele waarden, normen, verwachtingen, posities, etc., te bevragen, 

grenzen ertussen te overschrijden en/of te verbuigen, en radicaal nieuwe ideeën voor te 

stellen, en dit zeker in de postmoderniteit. Wanneer deze krachten gebundeld worden, zoals 

bij Lady Gaga, krijgen we een krachtige en invloedrijke protestvorm, een middel tot het 

uitbeelden, communiceren, bevragen van ambivalente gevoelens en spanningen binnen het 

individu en binnen de maatschappij.  

In hoofdstuk zes en zeven komt de rol van mode, enerzijds als reproductieve praktijk, 

anderzijds als een middel tot revolte, aan bod. Ook hier gebruik ik telkens Lady Gaga ter 

illustratie, omdat zij een duidelijk – en vaak onderschat – voorbeeld is van hoe belangrijk de 

rol van mode is bij onderzoek naar onszelf en onze samenleving.  
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Hoofdstuk 5 

Gebundelde krachten: mode, kunst en muziek  
 

 

Angela McRobbie duidt mode, kunst en populaire muziek aan als ‘the new cultural 

triumvirate’ (1999: 3). Vanaf de aanvang van de moderniteit kunnen we de vervaging tussen 

‘hoge’ en ‘lage’ cultuur vaststellen, met een hoogtepunt in de postmoderniteit. Volgens Mike 

Featherstone kunnen we spreken van een ‘esthetisering van het alledaagse leven’ (1992: 267). 

Postmoderne kunst is een reactie op de geïnstitutionaliseerde kunst: kunst kan echter in elk 

aspect van het leven bestaan en door iedereen worden bepaald (1992: 268). Zelfs het eigen 

leven, of het eigen lichaam, kan een kunstwerk worden (1992: 168). Dit heeft dan weer als 

gevolg dat ook de barrière tussen realiteit en kunst verdwijnt. Elk onderdeel en elk aspect van 

het leven wordt ingenomen, ‘artifice becomes the only reality available’ (1992: 273). Zoals 

Lipovetsky (2006: 71) uitdrukt: ‘De mode is uitgewerkt tot een veralgemeend en 

grensoverschrijdend proces’. Zelfs het carnavalesk, kitch, camp, spektakel, marketing, 

televisie wordt kunst. Grenzen tussen het commerciële en niet-commerciële vervagen, de 

hiërarchie van ‘hoge’ en ‘lage’ kunst verbrokkelt, met populaire cultuur als succesvol gevolg. 

Kunst wordt geconsumeerd, en musea worden plaatsen van entertainment (Lipovetsky, 2006, 

87). 

In dit deel komt de vervaging van het onderscheid tussen mode en kunst aan bod, zo ook de 

symbiotische relatie tussen mode en muziek. In de relaties mode - kunst en mode - muziek  

versterken beide componenten elkaar in het uitdrukken van ambivalente spanningen en 

gevoelens in het individu en de maatschappij.
13
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                              muziek                                      kunst 
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 De relatie kunst – muziek bespreek ik hier niet, dit zou me immers te ver voeren. Wel is het belangrijk in acht 
te nemen dat ik muziek als een kunstvorm beschouw.   
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Deze drie kunstvormen kunnen samen een krachtig middel vormen om sociale kritiek te uiten, 

en het zijn net deze drie componenten die volgens Lady Gaga haar werk domineren: 

‘I look at my work in three components. Part pop show, part performance art, and part 

fashion installation … These three components come together anytime you see my work’ 

(Goodman, 2010: 19) 

In dit hoofdstuk bespreek ik de relatie tussen mode en muziek, en de relatie tussen mode en 

kunst en illustreer ik dit aan de hand van de popfiguur Lady Gaga.  

 

5.1 Een korte biografie
14

 

 

Lady Gaga, geboren als Stefani Germanotta in 1986 te New York, genoot een vrij 

conservatieve opleiding aan de katholieke privéschool Convent of the Sacred Heart in 

Manhattan, een keuze waarvoor ze haar ouders nog steeds heel dankbaar is.  

‘I went to a lovely school and I got an incredible education (…) And I actually think 

that my education is what sets me apart (…) I really know how to think’ (Lester, 2010: 

12).  

Al op een zeer jonge leeftijd leerde zij piano spelen en componeerde haar eerste ballads. In 

verschillende interviews beweert Lady Gaga dat zij al van jongs af aan popster wilde worden 

en dat ze een echte entertainer was. Haar moeder moedigde haar aan en nam haar mee naar 

open mic nights in New York. Haar middelbare schooljaren verliepen niet vlekkeloos. Gaga 

vertelt vaak over hoe ze gepest werd omwille haar anders-zijn, en hoe ze werd beschouwd als 

een freak. Gaga bleef echter geloven in zichzelf en deed zich naar eigen zeggen nooit anders 

voor dan ze was. Ook nu niet: Gaga is wie ze is, het is geen alter ego. Ze roept haar fans op 

om zichzelf te zijn en er trots op te zijn, iets wat ze altijd zal blijven herhalen. In een interview 

met Ellen DeGeneres vertelde ze: 

‘Sometimes in life you don’t always feel like a winner, but that doesn’t mean you’re not 

a winner if you want to be like yourself. I want my fans to know its’s ok.’   

Volgens Gaga is haar werk een aansporing om te zijn wie je bent, wat dit ook is, en er trots op 

te zijn. In 2011 richtte samen met haar moeder ‘The Born This Way Foundation’ op, een 

organisatie die de taboesfeer rond pestgedrag moet doorbreken en jongeren wil aanzetten in 

zichzelf te geloven en anderen te respecteren, ook al zijn zij anders. Op de site van de 

organisatie staat:
 15

 

                                                           
14

 Gebaseerd op Goodman (2010), Lester (2010), Foy (2011),  Richardson (2011) en Herbert (2011)  
15

 http://bornthiswayfoundation.org  

http://bornthiswayfoundation.org/


65 
 

‘The Foundation is dedicated to creating a safe community that helps connect young 

people with the skills and opportunities they need to build a kinder, braver world. We 

believe that everyone has the right to feel safe, to be empowered and to make a 

difference in the world. Together, we will move towards acceptance, bravery and love.’ 

  

Na haar middelbare school schreef ze zich in aan de New York’s Tish School of the Arts, maar 

maakte de studie niet af. Volgens haar moest leerlingen zich te veel op één genre 

concentreren, terwijl zij net alle genres wilde combineren. Ze kreeg een contract aangeboden 

bij Def Jam Recordings, dat na korte tijd stop werd gezet. De periode die volgde was een 

donkere periode voor Gaga, waarin ze experimenteerde met drugs, gogo-danseres werd en de 

relatie met haar ouders op een dieptepunt kwam. In interviews geeft Gaga vaak aan dat net 

deze periode haar gemaakt heeft tot wie ze nu is: door op dezelfde manier te leven als haar 

grote voorbeelden, kon zij ook daadwerkelijk in hun voetsporen treden (Herbert, 2011: 33-

34).  

‘I never really did the drugs for the high, (…) It was more the romanticism of Andy 

Warhol and all the artists that I loved. I wanted to be them, and I wanted to live their 

life, and I wanted to understand the way that they saw things and how they arrived at 

their art.’ (Lester, 2010: 25) 

De weg die ze heeft afgelegd is volgens haar een bewijs dat ze hard heeft moeten werken voor 

waar ze nu staat, en dat zij daarin geslaagd is door haar vastberadenheid en haar geloof in 

zichzelf. Een belangrijke persoon in deze fase van haar leven was Lady Starlight, waarmee ze 

samen een burleske act opvoerde. Zij speelde een cruciale rol in Gaga’s visie op performance 

art: wat ze deden was niet zomaar zingen en dansen, het was pure kunst. Ook in deze periode 

begint ze naar zichzelf te refereren als ‘Lady Gaga’, een naam die ze kreeg van producer Rob 

Fusari die zich baseerde op de Queen-hit ‘Radio Ga Ga’. Ze kreeg een deal bij Sony/ATV 

Music en schreef bekende hits voor onder andere de Pussycat Dolls en Britney Spears. Kort 

na haar ontslag bij Def Jam leerde ze de Marrokaanse producer RedOne kennen, waarmee ze 

in 2008 finaal zou doorbreken met ‘Just Dance’ en ‘Poker Face’. Haar eerste album ‘The 

Fame’ verscheen in 2008 en werd opgevolgd door ‘The Fame Monster’ in 2009 en ‘Born This 

Way’ in 2011. Eind 2012 kondigde zij ook haar vierde album aan ‘ArtPop’ waarvan de 

release gepland is voor 2013. 

 

 

5.2 De symbiotische relatie tussen mode en muziek 
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‘Fashion and music are two intimately connected forms of worldliness, two social 

practices that go hand in hand, sustaining one another in the medium of mass 

communication and drawing on a common sensibility which translates into taste.’ 

(Calefato, 2006: 117) 

 

Mode en muziek zijn beide potentiële plaatsen waar identiteitsconstructie en 

identiteitsexpressie mogelijk worden, waar verzet en transgressie van culturele en sociale 

constructen mogelijk is. Beide zijn massacommunicatiemiddelen en wanneer deze samen 

ingezet worden, heeft men een machtig medium in handen om de maatschappij te 

bekritiseren. Mode en muziek zijn cruciale media tot uitdrukking en bevraging van verborgen 

en genaturaliseerde houdingen (Miller, 2011: 59). Dit zien we duidelijk bij subculturen, waar 

muziek en kledij centraal staan. Volgens Janice Miller (2011: 110) zijn muziek en mode 

krachtige middelen voor minderheidsgroepen die vooreerst niet gehoord werden, maar hun 

stem via deze weg kunnen laten horen. Beide zijn media waardoor men ambivalente 

gevoelens over onder andere de socio-culturele constructen kan uiten, waardoor het 

protestvormen worden en alternatieven kunnen worden aangeboden door bepaalde groepen of 

individuen. De typische muziek en kledingstijl van bijvoorbeeld punk maken het bestaan en 

de zichtbaarheid van de subcultuur uit. Belangrijk is hier op te merken dat er geen sprake is 

van een enkelvoudige causale link, er is steeds een constante wederzijdse beïnvloeding. De 

muziek, de kledingstijl en de maatschappelijke positie van de subcultuur worden in en door 

elkaar gevormd. Miller (2011: 28) besluit in ‘Fashion and Music’ (2011) dat de 

consumentencultuur de belangrijkste link tussen muziek en mode vormt. Niet alleen kunnen 

beroemde pop- of rocksterren zorgen voor een geslaagde marketingstunt door te figureren in 

reclame en modeshows, ook het omgekeerde geldt: muzieksterren gebruiken mode om hun 

imago te ondersteunen en uit te dragen. Ook in subculturen zien we dat beide elkaar 

versterken en beïnvloeden.  

 

In het vorige hoofdstuk heb ik beschreven hoe de postmoderniteit een intensifiëring van 

ambivalente gevoelens is, dit onder andere door het steeds meer vervagen en afbrokkelen van 

stabiele posities, grenzen, hiërarchieën, waarden en normen, etc. Mode en muziek zijn beide 

typisch postmoderne producten (popmuziek en postmodernisme laat men ook vaak tegelijk 

aanvangen, namelijk vanaf 1950-1960): bij beide kunnen we een democratisering ervan 

vaststellen en een duidelijke vervaging van de grenzen tussen genres. Haute couture wordt 
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vermengd met streetstyle. Ook popmuziek wordt niet meer beschouwd als een lagere 

cultuurvorm en kent een sterke beïnvloeding van andere genres. Omdat grenzen vervagen, 

ontstaan hybride kunstvormen, waaronder de versmelting van mode en muziek. Mode en 

muziek recycleren hun eigen geschiedenis, het origineel bestaat niet meer of lijkt nooit te 

hebben bestaan (Storey, 1997: 189). Ook intertekstualiteit, typisch aan het postmoderne genre, 

speelt een grote rol in zowel mode als muziek, zoals we bij Lady Gaga duidelijk zien (infra).  

 

Populaire muziek werd aanvankelijk als ‘lagere’ kunstvorm, minderwaardige muziekvorm 

beschouwd omwille van het zogenaamde ondoordachte karakter en de klemtoon op plezier. 

Volgens Angela McRobbie (1999: 138) heeft populaire muziek meer inhoud dan aanvankelijk 

gedacht werd. Onderzoek naar populaire cultuur, nog steeds een minderwaardige discipline 

(McRobbie, 1999: 111), is daarom hoogstnoodzakelijk. De scheiding tussen ‘high art’ en ‘low 

art’ en is weliswaar vager geworden, maar is vaak nog impliciet – soms expliciet – aanwezig. 

We kunnen spreken van een minder elitaire en meer waarderende houding ten opzichte van 

populaire cultuur. Dat de studie naar populaire cultuur sindsdien is toegenomen is te danken 

aan deze mentaliteitsverandering. Een evolutie die we ook kunnen opmerken bij mode (supra: 

hoofdstuk 1).  

 

5.3 Mode is kunst. Mode is kunst? 

 

Ook hier zien we de statusambiguïteit van mode: mode wordt tegelijkertijd wel en niet 

beschouwd als waardevol. Op de vraag of mode nu een volwaardige vorm van kunst is, wordt 

ook zowel instemmend als ontkennend geantwoord. En zelfs wanneer mode als kunst wordt 

beschouwd, voeren kunstcritici en –historici een debat waarbij moet worden uitgemaakt of dit 

een ‘hogere’ of ‘lagere’ kunstvorm is. Mode ‘is stigmatized by its uncertain status as not quite 

art, yet certainly not really life’ (Wilson, 2003: 229).  

Beweren dat mode kunst is, is nog steeds controversieel. We spreken van de mode-‘industrie’ 

en de kunst-‘wereld’ (Boodro, 1990: 256). Verschillende redenen kunnen worden aangegeven 

waarom mode geen kunst is: mode is onderhevig aan verandering, heeft winstbejag tot doel, is 

voor de massa, is slechts decoratief en gewoonweg functioneel. Maar kunnen we dit dan ook 

niet zeggen over kunst? 

In het artikel ‘Is Fashion a True Art Form?’ van Alice Rawsthorn en Zandra Rhodes worden 

pro en contra uiteengezet. Hun achtergrond speelt een duidelijke rol in hun positie, Rhodes is 

ontwerpster en Rawsthorn kunsthistoricus. Rawsthorn: ‘Quibbling over whether fashion is 
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more or less important than art is just as pointless ass questioning whether or not it is art’ 

(Rhodes & Rawsthorn, 2003). Volgens Rawsthorn is het geen kunst, het is gewoon een andere 

– gelijkwaardige – vorm. Mode blijft echter beperkt tot een kledingstuk dat volgens haar 

gemaakt is om gedragen te worden en met andere woorden dus functioneel is: ‘why pretend 

that it is anything else?’ (Rhodes & Rawsthorn, 2003). Volgens Rhodes is het niet omdat het 

een praktische functie had, dat het daarom geen kunst kan zijn. We kunnen kledij ook los van 

hun het functionele bekijken, vanuit esthetische contemplatie en bewondering (Miller, 2007: 

39). Het onderscheid hoge kunst versus toegepaste kunst is een ongefundeerd en willekeurig 

onderscheid. Het creatieproces van mode is sterk gelijkend aan dat van bijvoorbeeld een 

schilderij: op vlak van materialenkennis, techniek, intentie. Ook de bronnen van inspiratie zijn 

gelijkaardig (Boodro, 2007: 258).  Zowel mode als kunst zouden in staat de ‘tijdsgeest’ of 

zelfs de toekomst uit te drukken. Mode krijgt vaak het verwijt ‘parasitair op kunst te zijn’ 

(Wilson, 2003:  268), maar het gaat eerder om een beïnvloeding dan een passieve overname: 

‘… the art and fashion connection is more complex than mere thievery and inspiration’ 

(Boodro, 2007: 257).  

 

Mode en kunst hebben heel wat gemeenschappelijk: ‘Both are non-verbal languages and both 

are social experiences – paintings hang on walls, clothes are displayed on bodies’ (Ribeiro, 

1998: 321). Mode wordt zoals kunst tentoongesteld in kunstgalerijen en musea. De modeshow 

van modehuis Salvatore Ferragamo ging door op 12 juni 2012 in het Louvre. In 1983 werd 

werk van Yves Saint Laurent in de Metropolitan Museum of Art in New York tentoongesteld. 

Yves Saint Laurent zijn bekende Mondriaanjurken linken mode en kunst op een zeer hechte 

wijze aan elkaar. Ook winkels van Prada lijken eerder musea dan boetieks. Modemagazines 

wijden een groot deel van hun ruimte aan kunst, design, theater en muziek. Dat deze 

cultuurvormen samen gaan, dat ze niet los van elkaar gezien kunnen worden, wordt bijna als 

vanzelfsprekend beschouwd. De in mode geïnteresseerde persoon zal ook op andere culturele 

vlakken geïnformeerd willen worden.  

 

Mode is, zoals Wilson beweert (2003: 3), net als kunst een belangrijk esthetisch middel om uit 

te drukken wat er op sociaal en cultureel gebied speelt. Het is een veelgebruikt, maar ook nog 

steeds een zwaar onderschat medium (Miller, 2007: 27). Zo wordt bijvoorbeeld architectuur 

wel als kunst aanzien, ook al heeft dit ook een duidelijk functionele kant (Miller, 2007: 31). 

Om mode al dan niet onder kunst te kunnen plaatsen, moeten we eerst een definitie van kunst 

hebben waaraan we mode kunnen toetsen. Dit is op zich ook al een moeilijke, zo niet 
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onmogelijke, taak. Is kunst een categorie die bepaald wordt door een kunst-autoriteit, wanneer 

het toegang krijgt tot een museum of tentoonstelling (Miller, 2007: 28)? Of gewoonweg 

wanneer het door de kunstenaar zelf wordt bepaald, dat iets kunst is omdat het de intentie van 

de kunstenaar was kunst te maken? Mode beschouwen als kunst is volgens deze definities niet 

onoverkomelijk. We kunnen een directe link tussen kunst en mode opmerken. Mode in 

schilderijen kan ons veel bijbrengen over de geschiedenis ervan. Sommige kunstwerken zijn 

enorm gedetailleerd door de materialenkennis van de artiesten. Het is alsof de schilderijen 

bedoeld zijn om de afgebeelde mode te produceren. Grote ontwerpers zoals Coco Chanel en 

Elsa Schiaparelli pasten beide surrealistische invloeden toe op hun kledij, elk op hun eigen 

specifieke manier (Mackrell, 2005: 135). Chanels vriendenkring bevatte kunstenaars zoals 

Picasso en Dali, maar ook musici zoals Stravinsky en dichters zoals Cocteau (Mackrell, 2005: 

137). Ook de vriendschap tussen Schiaparelli en Dali leidde tot een samenwerking. Dali 

ontwierp stoffen voor Schiaparelli (zoals bijvoorbeeld de ‘Tear Dress’) en werd voor 

Amerikaanse Vogue gevraagd om de surrealistische invloed op mode uit te beelden 

(Mackrell, 2005: 143). De invloed was wederkerig. Volgens Mackrell (2005: 158) werden 

kunstenaars en fotografen beïnvloed door mode. Ik citeer Malcolm Barnard (2002: 168): 

‘Art and fashion have shared a symbiotic relationship in which each discipline 

simultaneously encourages and competes with the other’.  

Modeontwerpers krijgen net als kunstenaars de status van genie. Zij beschikken als het ware 

over een ‘zesde zintuig’ waarmee de ‘Zeitgeist’ opgepikt kan worden. Volgens Fred Davis is 

dit oppikken van de ontwerper van bepaalde signalen plausibel. Zowel de ontwerper als het 

publiek zijn cultureel geconstrueerd, waardoor we sterke gelijkenissen vertonen in het ervaren 

wat er rondom ons gebeurt, we leven immers in dezelfde wereld (1992: 132). Maar we mogen 

dit ook niet te simplistisch opvatten als een gave voor onmiddellijke en directe weergave en 

weerspiegeling. Vele modeontwerpers zien zichzelf ook als kunstenaar. De eerste 

modeontwerper Charles Frederick Worth (1825-1895) zag zichzelf als eerder als kunstenaar 

dan als kleermaker (Steele, 1991: 25). Ook Schiaparelli zag zichzelf eerder als kunstenares 

dan ontwerpster (Mackrell, 2005: 140). Alexander McQueen, Hussein, Chalayan, Martin 

Margiela, Rei Kawakubo, John Galliano bewijzen dat het ontwerpen van mode kunst is. Hun 

modeshows hebben meer weg van een installatie. Kunst is ook niet alleen schoonheid. Het 

sublieme, zoals Schopenhauer beweerde, is net het teweeg brengen van emoties, de zuivere 

contemplatie die ons voor heel even laat loskomen van het lijden van het menselijk leven. 

Modeontwerpers staan onder enorme druk kunst te ‘produceren’, de druk om te presteren en 

een collectie te ontwerpen die ook effectief verkoopt. De commerciële doelstellingen geven 
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een indruk dat mode meer een industrie is dan een creatieve wereld. Deze druk is vaak nefast 

voor de ontwerper als kunstenaar, Alexander McQueens zelfmoord en John Galliano’s en 

Christophe Decarnins opname in een afkickcentrum getuigen hiervan. De vraag waarom 

bepaalde collecties artistieke hoogtepunten zijn, en waarom sommige modeontwerpers als 

‘Keizer’ of ‘genie’ behandeld worden, blijft echter onbeantwoord (McRobbie, 1999: 13). 

Mode-journalisten geven soms niks meer dan een vage beschrijving. Ondanks deze 

minderwaardige behandeling, wordt mode wel steeds behandeld als invloedrijk en 

nieuwswaardig. Pers en andere media geven steeds meer aandacht aan modeweken en 

spectaculaire shows  (McRobbie, 1999: 11).  

 

Doordat het hiërarchisch onderscheid steeds meer en meer afbrokkelt, en dit overduidelijk in 

de postmoderniteit, worden verschillende kunstvormen als gelijkwaardig beschouwd 

(Lipovetsky, 1994: 232). Mode en kunst evolueren steeds dichter naar elkaar toe. Pop art is de 

kunstvorm bij uitstek om de alledaagsheid te esthetiseren. Andy Warhol was een meester in 

het ‘produceren’ van populaire kunst; pop art en consumentencultuur, en de opname van 

alledaagsheid, wordt door hem in een meesterlijke manier opgenomen. Kunst kan ook 

geproduceerd worden, net zoals soepblikken geproduceerd worden aan de lopende band. Door 

het verdwijnen van grenzen is het mixen van stijlen toegelaten, bricolage en pastiche zijn 

zoals gezegd de postmoderne methoden bij uitstek. ‘Having abandoned the code of modernist 

rupture, art has no more reference points at all, no more evaluative criteria.’ (Lipovetsky, 

1994: 233). Ook het onderscheid tussen degene die kunst produceert en degene die 

consumeert vervaagt (Kawamura, 2005: 100). Wij zijn allen performers, elke dag, wij zijn 

allen kunstenaars,  toneelspelers, scenarioschrijvers. In onze postmoderne samenleving 

moeten we onszelf creëren, vervormen, verbeteren, net zoals een kunstwerk.  

 

5.4 Lady Gaga: popster/stijlicoon/kunstwerk 

 

Lady Gaga verwijst in haar muziek, video’s en optredens veelvuldig naar haar grote 

voorbeelden uit de geschiedenis van de pop- en rockmuziek, mode en kunst. Wanneer haar 

gevraagd wordt wie haar inspiratiebronnen zijn, is haar antwoord een steeds variërende lijst 

met onder andere David Bowie, Freddy Mercury, Madonna, Prince, Boy George, Grace 

Jones, Michael Jackson en Led Zeppelin. Gaga put expliciet inspiratie uit haar idolen, en 

neemt over wat voor haar belangrijk is. Deze recyclages en imitaties maken Gaga tot een 

typische postmoderne bricoleur, die gebruik maakt van de typische configuratie van de 
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postmoderne samenleving, een samenleving ideaal voor het reflecteren over en reageren op de 

samenleving zelf. Een duidelijke verwijzing naar David Bowie zien we bijvoorbeeld in de 

begindagen van haar carrière toen ze een bliksemschicht op haar gezicht tekende (figuur 5). In 

de videoclip van ‘Born This Way’ zien we zowel verwijzingen naar Madonna als Michael 

Jackson (figuur 6). Deze verwijzingen zijn, buiten het feit dat Gaga ze zelf als hommage of 

kunstuiting ziet, imitaties zonder expliciet motief. Wat Gaga recycleert uit de geschiedenis 

van de popmuziek, alsook de geschiedenis van de mode, is telkens omwille van de bijdrage 

die het levert aan haar werk, en meer bepaald haar visie op en weergave van ‘fame’, zoals we 

verder zullen zien. 

 

 

Figuur 5 Verwijzing naar David Bowie  

 

 

Figuur 6 Verwijzend naar Michael Jackson in ‘Born This Way’ 
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Haar muziek omschrijft zij steevast als popmuziek, maar heeft ook invloeden uit dance, 

glamrock, en electro, alsook rock en r&b. Lady Gaga in één specifiek genre plaatsen is 

onmogelijk. Lady Gaga’s definitie van popmuziek is dan ook een zeer uitgebreide definitie.  

Net omdat popmuziek beschouwd werd als een minderwaardig genre, zag Lady Gaga hier het 

potentieel van in: ‘I thought I wanna be really revolutionary, I’ll make pop music’ (Lester, 

2010: 63). Genres die men aanvankelijk als alternatief, contra-hegemonisch en kritisch 

beschouwde, hadden hun kracht verloren. Popmuziek tot een hoger niveau tillen was een 

grotere uitdaging, Gaga’s doel was dan ook de popcultuur een nieuwe impuls te geven 

(Lester, 2010: 112). Zij vroeg zich af hoe zij van een ‘lagere’ kunstvorm een ‘hogere’ kon 

maken: ‘How do I make pop, commercial art be taken as seriously as fine art?’ (Herbert, 

2011: 76).  

 

Een andere bron van inspiratie waar Lady Gaga uit put is ‘fame’. Haar fascinatie voor de 

gevolgen van roem en bekendheid komt steeds tot uitdrukking in haar werk. Haar 

verwijzingen naar Marilyn Monroe en Prinses Diana laten de positieve maar ook negatieve 

kanten (‘another dead blonde’) van deze roem zien (figuur 7 en 8). Lady Gaga verschijnt een 

aantal keer in een witte trouwjurk en verwijst op het podium naar Lady Di in een bebloede 

trouwjurk. Haar eerste album ‘The Fame’ ging over de positieve gevolgen, namelijk geld, 

feestjes en designer kledij. Dit in tegenstelling tot haar tweede album ‘The Fame Monster’ 

dat, zoals uit de titel blijkt, over de donkere kant ervan gaat.  

 

                           Figuur 7 Lady Gaga in trouwjurk                  Figuur 8 Geïnspireerd op Marilyn Monroe 
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Niet alleen verwijst Gaga veelvuldig naar haar idolen en invloeden, maar ook naar de 

geschiedenis van mode. ‘Fashion is just important to me as the music’ (Lester, 2010: 85). In 

interviews geeft zij vaak aan hoe belangrijk mode voor haar van jongs af aan belangrijk was, 

zeker in een stad als New York. Bij velen van haar idolen speelde mode ook altijd een grote 

rol, namelijk als een middel tot expressie, transformatie en innovatie. Mode maakt expressie 

en een constant her-uitvinden van het zelf mogelijk. Madonna is een zeer duidelijk voorbeeld 

van een popster die doorheen haar carrière verschillende transformaties heeft ondergaan en 

ook David Bowie verwisselde geregeld van gedaante. Beide artiesten, en ook andere uit de 

lijst van Gaga’s grote voorbeelden, zien mode en muziek als ideale expressievormen. Het 

succes van grote popsterren wordt gelinkt aan een constante transformatie en innovatie. Wat 

maakt Lady Gaga nu anders dan haar invloeden, wanneer zij, zoals verschillende critici 

hebben beweerd, niks meer is dan een herhaling, als het ware een collage van haar idolen? 

Talloze gelijkenissen werden gemaakt tussen haar en Madonna, al dan niet gevolgd door een 

uiteindelijke conclusie wie nu origineel is en wie niet.
16

  

Wat Lady Gaga volgens mij onderscheid van andere popartiesten is dat zij geen onderscheid 

maakt tussen ‘on’ en ‘off stage’. ‘Lady Gaga’ is geen persona of alter ego, het is wie zij is. 

Wanneer men in interviews vraagt naar wie zij nu ‘echt’ is en of zij ook in een joggingsbroek 

haar inkopen doet, reageert zij steeds zichtbaar beledigd. 

 ‘‘What I’d like people to know,’ she said, ‘is that as fabulous as I may look in a 

magazine, it’s who I am. This isn’t a ploy for people’s attention. This is me.’’ (Lester, 

2010: 87) 

‘Stefani Germanotta’ en ‘Lady Gaga’ zijn geen verschillende personen, maar één en dezelfde. 

Lady Gaga is geen rol dat ze speelt, elk aspect van haar leven is ‘Gaga’. Lady Gaga ziet 

zichzelf dan ook als een levend kunstwerk, een wandelende installatie, waar mode en muziek 

beide de rol van protagonist in hebben. Een voorbeeld is haar piano die telkens een kunstwerk 

is, de ene keer geïnspireerd op de kunstwerken van Dali, de andere keer bewerkt door Damien 

Hirst (figuur 9, 10). Steeds is haar optreden één groot kunstwerk, waar alles tot in detail is 

uitgewerkt. Net zoals Warhol en zijn Factory, heeft zij zich omringd met haar vrienden, 

kunstenaars, make-up artiesten, stylisten, ontwerpers enzovoort, in wat zij aanduidt als ‘the 

Haus of Gaga’, deels gebaseerd op de Duitse kunstschool Bauhaus (Lester, 2010: 82). 

                                                           
16

 Madonna en Lady Gaga hebben op deze kritiek gereageerd door samen op te treden in een aflevering van 
Saturday Night Live en te doen alsof zij ruzie maakten over wie de echte ‘Queen of Pop’ is (Herbert, 2010; 
Lester, 2010). 
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‘The job of the Haus of Gaga has been to collaborate with her on her clothing, her 

stage sets, her props and her sounds, and their Warhol-esque agenda has been to 

provoke a reaction and confront and confound expectation.’ (Lester, 2010: 82) 

Dat de Haus of Gaga bestaat uit een groot aantal kunstenaars, stylisten, ontwerpers, 

enzovoort, blijkt duidelijk uit haar talloze excentrieke verschijningen zowel op als naast het 

podium. Steeds is Gaga van top tot teen, van haar schoenen tot haar kapsel, een afgewerkt 

kunstwerk (figuur 11-21 ). Elke verschijning is tot in de details afgewerkt en steeds verbaast 

zij haar publiek.
17

 

 

Figuur 9 Piano of kunstwerk van Dali 

 

Figuur 10 Piano bewerkt door Damien Hirst 

                                                           
17 Voor meer beelden van Lady Gaga’s excentrieke garderobe: 
http://www.styleguru.com/entry/whackiest-lady-gaga-costumes/ 
 

http://www.styleguru.com/entry/whackiest-lady-gaga-costumes/
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Figuur 11   Bruid                                                                                  Figuur 12 Oosterse invloed 

            

                              Figuur 13  Haar als hoed                                                                             Figuur 14 Haar als hoed (2) 

          

Lady Gaga maakt gebruik van mode, muziek en kunst, en de versmelting ervan tot een groot 

platform, om zichzelf uit te drukken en zich te transformeren. Zoals ze zelf omschrijft: ‘There 

are all these places where art and self-expression and clothing can intersect.’ (Lester, 2010: 

86). Elk aspect van haar leven is kunst, wordt ge-esthetiseerd zoals Finkelstein beweerde. De 

postmoderne vervaging van realiteit en fantasiewereld kunnen we duidelijk opmerken bij 
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Lady Gaga. We kunnen onmogelijk te weten komen wat werkelijk en wat fantasie is, er 

bestaan immers geen onderscheid meer.  

 

Figuur 15 De ultieme wedergeboorte (Grammy Awards 2011) 

 

 

Figuur 16 Een pareltje 
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                                        Figuur 17 Met bloemenhelm                                                                        Figuur 18 Hoed 

 

 

                                Figuur 19 Een telefoon als hoed                             Figuur 20 Lady Gaga in McQueen op de VMA’s 2009 
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Figuur 21 Lady Gaga in de Kermit-outfit: commentaar op het dragen van bont 
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Hoofdstuk 6 

Mode als reproductieve praktijk 
 

 

6.1 Mode: reproductie van sociaal-culturele constructen 

 

In dit hoofdstuk bespreek ik de reproductieve rol van mode met betrekking tot bestaande 

posities, instituties, verhoudingen, ideeën, constructen, etc. De bewering dat mode een 

‘reproductieve praktijk’ is, houdt in dat mode een middel is tot het behoud van ‘instituties, 

praktijken, producten, alsook de sociale posities en de ideeën en overtuigingen die ze hebben’ 

(Barnard, 2002: 103, eigen vertaling). Een belangrijk citaat van Malcolm Barnard (2002: 117) 

laat ons de reproductieve kracht van mode zien: 

‘… fashion and clothing are instrumental in the process of socialization into sexual and 

gender roles; they help shape people’s ideas of how men and women should look. It is 

not the case that fashion and clothing simply reflect any already existing sex and gender 

identity, but that they are ‘part of the process by which attitudes to and images of both 

men and women are created and reproduced’.  

De configuratie van een samenleving, zoals verhoudingen en verwachtingen rond ras, gender, 

leeftijd, geslacht, status, etc., wordt in en door mode uitgedrukt. Mode is hier een systeem van 

sociale regulering (Lipovetsky, 1994: 29). Sarah Clancy (2008: 10) definieert mode als een 

socio-economische indicator: mode geeft aan wat de positie, rol, verwachtingen, etc., zijn van 

een individu. Mode is een systeem waar sociale verhoudingen en posities worden uitgedrukt, 

maar tegelijkertijd worden bevestigd en vastgelegd, genaturaliseerd en zo ook telkens 

gereproduceerd. Deze verzameling van kant en klare overtuigingen, sociale rollen, 

classificaties, etc. zal ik telkens aanduiden als ‘socio-culturele constructen’. Een vrouw heeft 

bijvoorbeeld een bepaalde positie binnen een samenleving en moet een bepaalde rol 

vervullen, specifieke gedragingen vertonen. Deze constructie, namelijk de constructie 

‘vrouw’, is echter steeds vooraf bepaald. Het is, zoals we later zullen zien, geen natuurlijke of 

pre-culturele constructie: wat ‘vrouw’ is, wordt binnen een cultuur geconstrueerd. De 

waarden, normen, ideeën, sociale posities, etc., die symbolisch worden uitgedrukt en 

gecommuniceerd via mode, zijn steeds culturele waarden. Toch worden ze als natuurlijk of 

god-gegeven voorgesteld, waardoor legitimiteit wordt geclaimd. Zoals Joanne Entwistle 

(2000: 80) het formuleert: ‘de elementen van cultuur worden bestendigd’. Volgens Jennifer 
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Craik zijn onderliggende machtsrelaties nog steeds relevant in het zogenaamde democratische 

westen (1994: 9). Mode kan drager zijn van ideologie, van een verborgen agenda. Een 

samenleving onderscheidt verschillende groepen op basis van ras, gender, geslacht, leeftijd, 

etc., waarbij deze groepen een dominante of marginale positie kunnen invullen (Barnard, 

2002: 41). Malcolm Barnard (2002: 38) vat samen:  

‘Fashion, clothing and dress are signifying practices, they are ways of generating 

meanings, which produce and reproduce those cultural groups along with positions of 

relative power’. 

Samengevat kunnen we stellen dat sociaal-culturele constructen omtrent geslacht, ras, leeftijd, 

gender, status, etc., steeds opnieuw in en door de cultuur worden bevestigd en gelegitimeerd, 

geproduceerd en gereproduceerd. Mode is een reproductieve praktijk: ‘it embodies collective 

experiences and represent the collective conscience, and this is how the myth continues’ 

(Kawamura, 2005: 43). De binaire oppositie man/vrouw is een voorbeeld van een constructie 

die steeds opnieuw wordt gewaarborgd. Deze constructie wordt als de enige mogelijke 

voorgesteld en afwijkend gedrag wordt beschouwd als onaanvaardbaar, abnormaal en 

gevaarlijk voor de maatschappelijke orde. Deviant gedrag, namelijk afwijkend gedrag, moet 

verwijderd of onschadelijk gemaakt worden door stigmatisering en sociale afzondering 

(Roach & Eicher, 1965: 188).  

 

6.1.1 Sociaal-economische reproductie 

 

Mode is dus een sociaal regulerende en reproducerende praktijk. Een belangrijke rol van 

mode is het in stand houden van status en klasse. Door de zichtbaarheid en duidelijke 

aanwezigheid van mode als statussymbool, werd dit in sociologisch onderzoek vaak 

afgezonderd en benadrukt als dé functie van mode. Hierbij gaat men ervan uit dat vanaf de 

14
de

 eeuw, de eeuw waarin de aanvang van mode wordt gesitueerd, tot de 18
de

 eeuw, de eeuw 

van revolutie, mode grotendeels bepaald wordt door de hoogste klasse, de elite. De 

klassenmaatschappij, waarin verbetering van de sociale positie verlangd en tegelijkertijd als 

mogelijk gezien wordt, is essentieel voor het ontstaan van mode (Barnard, 2002: 104). Dit 

impliceert de assumptie dat de hogere klasse het beter heeft dan de lagere klasse en dat 

daarom opwaartse beweging wenselijk is. Mode zou dus tot stand komen doordat een 

bepaalde sociale groep zich wil onder scheiden van de andere, met als doel een sociale status 

uit te dragen en te beschermen: ‘It is the desire for status that drives fashion in capitalist 

societies’ (Barnard, 2002: 114). Tot de 19
de

 eeuw was kledij de dominante indicator van 
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maatschappelijke positie en sociale klasse.
18

 De gehele identiteit en levensstijl werden 

bepaald door het al dan niet behoren tot een bepaalde klasse (Crane, 2000: 4). Kledij was toen 

een waardevolle bezitting en onbetaalbaar voor de lagere klassen. De garderobe van iemand 

uit de arbeidersklasse beperkte zich tot enkele stuks, die zelfs het hele leven gedragen werden. 

Vaak werden stukken generatie op generatie doorgegeven en werd kledij aanzien als een 

waardevol geschenk. De hogere klassen beschikten over een uitgebreidere garderobe en 

stelden dit dan ook tentoon. Volgens Thorstein Veblen (1857-1929) draagt de hogere klasse 

zijn sociale status uit via wat hij definieert als ‘conspicuous consumption’. De elite bezit het 

kapitaal om te consumeren (d.i. consumptie van de beste goederen, maar ook van 

tijdsbesteding) en toont dit het meest opvallend via kledij (Veblen, 1899: 276). Deze 

ostentatieve consumptie gaat zo ver dat het verspilling met zich meebrengt. ‘Conspicuous 

waste’ of opzichtige verspilling werd in gang gezet door een eindeloze en versnelde 

consumptie waardoor de levensduur van elk product significant daalde.
19

 Een belangrijke 

opmerking is dat deze verspilling niet per se moet nagestreefd worden, het gaat om schijnbare 

verspilling (Johnson, Torntore, Eicher, 2003: 132). De elite brengt hiermee een ‘boodschap’ 

of ‘beeld’ over om zich zo uitdrukkelijk te onderscheiden van de andere klassen. De elite, de 

‘leisure class’ hoefde hun tijd ook niet te besteden aan arbeid, daar had zij immers het 

personeel en kapitaal voor, en toonde dit uitdrukkelijk via het dragen van oncomfortabele en 

onpraktische kledij die de bewegingsvrijheid enorm beperkten. Voorbeelden zijn het korset, 

mouwen die tot de grond reikten, lange haar en hoge pruiken, nauwe schoenen met hoge 

hakken, enzovoort. Ook door een versnelde consumptie van kledij benadrukten zij hun sociale 

status onderling en het contrast met de arbeidersklasse die zich niet kon permitteren een 

kledingstuk slechts één jaar, laat staan een seizoen, te dragen. Zoals Veblen uitdrukt: ‘Dress 

must not only be conspicuously expensive and inconvenient; it must at the same time be up to 

date’ (1899: 280). Hoe sneller de consumptie, en dus hoe groter de verspilling, hoe hoger het 

prestige. Mode is zo uitdrukker van sociaal-economische positie.  

Wanneer iemand van de lagere klasse een kledingstijl, snit, of stof van de elite droeg werd dit 

echter meteen onderwerp van controverse, spot en sociale uitsluiting.  

                                                           
18

 Definitie van klasse uit Barnard (1996: 105): ‘Een klasse is een product van verschillende economische 
condities en het al dan niet bezitten van productiemiddelen.’ (eigen vertaling) 
19

 Veblen merkt op dat men ‘verspilling’ niet noodzakelijk negatief moet geïnterpreteerd worden: ‘The use of 
the word ‘waste’ as a technical term, therefore, implies no deprecation of the motives or of the ends sought by 
the consumer under this canon of conspicuous waste.’ (Veblen, T. (1899). Consicuous Consumption. In Purdy, 
D.L. The Rise of Fashion: A Reader, p. 276) 
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‘In relatively rigid social structures, attempts to use clothing to negotiate status 

boundaries were as controversial as analogous attempts to use clothing to negotiate 

gender boundaries in the 20th century’ (Crane, 2000: 3). 

Zoals Diane Crane in bovenstaand citaat uitdrukt: een arbeider gekleed in een zijden hemd 

had in die tijd hetzelfde effect als wanneer een man vandaag een jurk in het openbaar zou 

dragen. Dergelijke imitatie werd zeker niet door de hogere klassen getolereerd, zij zagen het 

zowel als een belediging als een gevaar. Het onderscheid tussen de aristocratie en hun 

bedienden en personeel werd uitgedrukt door de uniformen waardoor het klassenverschil niet 

alleen enorm zichtbaar werd maar ook nog eens werd bevestigd. Nog belangrijker is de 

introductie in de 13
de

 eeuw van de zogenaamde ‘sumptuary laws’, ofwel ‘weeldewetten’, 

waardoor men de verlangde sociale mobiliteit trachtte te bevriezen en zo de sociale orde te 

bewaren. Deze wetten hielden in dat de aanschaffing van bepaalde goederen, zoals kledij, en 

meer bepaald de stof (zijde of bedrukt katoen), snit of kleur (rood en paars), bepaald en al dan 

niet beperkt werden door de sociale status (Entwistle, 2000: 88). De grenzen tussen klassen 

werden zo via kledij bevestigd en benadrukt, de afstand tussen hoge en lagere klasse werd op 

deze manier veilig gesteld. Deze wetten tonen het belang aan dat de elite hechtte aan de 

sociale rol van kledij, de invoering van deze wetten was dan ook een bewijs dat de elite kledij 

als bedreigend beschouwde. Aanvankelijk kon de lagere klasse de kledij van de elite 

gewoonweg niet dragen, enerzijds uit respect, maar anderzijds omdat zij het kapitaal er niet 

voor hadden. Imitatie van de hogere klasse kon dus enkel wanneer de kostprijs van stoffen en 

kleding enorm daalden, en wanneer het respect voor de elite (aristocratie en adel) afnam. Dit 

gebeurt bij aanvang van het industriële en kapitalistische tijdperk in laat Middeleeuws Europa 

(Clancy, 2008: 8): kledij werd goedkoper en meer en meer beschikbaar voor de lagere klasse. 

De bourgeoisie (de nouveaux riches) verwierf aanzienlijk kapitaal uit de industrie en werkte 

zich op. Sommige leden van de bourgeoisie werden rijker dan de adel of aristocratie en keken 

op hen neer omdat zij nooit hadden gewerkt, geen echte bijdrage leverden en slechts teerden 

op familiekapitaal. Imitatie werd pas mogelijk door sociale mobiliteit en een vergrootte 

koopkracht van de lagere klassen door de bloeiende industrie. Door stijgende welvaart werd 

competitie mogelijk, lagere klassen konden zich meer veroorloven en zo de strijd met de elite 

aangaan. Het kapitalistisch systeem is zo een voedingsbodem voor het verlangen naar sociale 

mobiliteit. Yuniya Kawamura (2005: 19) merkt op dat de autoriteit imitatie moet toelaten, of 

tenminste moet tolereren, vooraleer er sprake van sociale mobiliteit kan zijn: het ‘sociale 

stratificatiesysteem moet open en flexibel zijn’, de verschillen tussen klassen mogen niet meer 

onoverbrugbaar zijn. De weeldewetten, volgens Davis (1992: 58) eerder beperkt in effect, 
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verdwenen dan ook naarmate steden groeiden en het niet meer mogelijk was te achterhalen 

wie van welke afkomst was (Entwistle, 2000: 90).  

 

Kunnen we dan besluiten dat mode uiteindelijk tot sociale gelijkheid leidt, dat door mode de 

klassenverschillen vervagen eerder dan benadrukt en gereproduceerd worden? Herbert 

Spencer (1902) ziet het streven naar gelijkheid op sociaal, economisch, politiek, esthetisch 

vlak, door middel van imitatie (hier top down) als iets wat fundamenteel eigen is aan mode.  

‘We attempt to outdo others who belong to the same social class as ourselves and 

attempt to gain the same level as the class above us by imitating them’ (Svendsen, 2006: 

41).  

In pre-industriële samenlevingen is dit volgens Spencer omwille van eerbied, in latere 

samenlevingen zoals de consumptiemaatschappij, is dit om competitieve redenen (zoals in 

bovenstaand citaat van Svendsen). Steeds streeft de lagere klasse naar gelijkheid met de 

hogere klasse, uit eerbied of competitie. Spencer benadrukt dus de rol van mode in het 

verwerven van gelijkheid, het verdwijnen van de klassenmaatschappij.  

  

Filosoof en socioloog Georg Simmel (1858-1918) ziet differentiatie, naast imitatie, als 

katalysator van het modesysteem. Imitatie is wezenlijk verbonden met mode, waardoor het 

een streven naar gelijkheid is. Maar mode is ook verbonden aan de neiging tot differentiering. 

Volgens hem wordt het cyclische proces van mode gestuurd door tendensen, de tendens naar 

differentiering en de tendens naar imitatie, die zowel aanwezig zijn in het individu als in de 

maatschappij (1957: 542):  

‘The whole history of society is reflected in the string of conflicts, the compromises 

slowly won and quickly lost, between socialistic adaption to society and individual 

departure from its demands’ (1957: 546).  

De aanwezigheid van deze antagonistische tendensen is cruciaal voor het ontstaan van mode. 

Simmel benadrukt bijgevolg het belang van een specifieke gemeenschapsvorm of 

maatschappijstructuur opdat mode mogelijk wordt. Het gaat om een gemeenschap waar 

differentiatie en niet socialisatie de dominante tendens is. Een primitieve beschaving staat 

vijandig tegenover verandering, het excentrieke en het nieuwe, en lijkt daardoor stil te staan. 

De neiging tot differentiëren is daar zo goed als afwezig en door conformisme blijft een mode 

in dergelijke gemeenschap soms eeuwen stabiel (waardoor het in se geen mode is). In een 

geciviliseerde beschaving is vijandigheid ten opzichte van het nieuwe en uitzonderlijke 

verdwenen en net door de dominantie van de differentiatietendens is verandering mogelijk 
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(1957: 556). Simmel doelt hier eigenlijk op een klassenmaatschappij. Het klassensysteem is 

volgens hem eigen aan een beschaving omdat deze gedreven wordt door  differentiatie. Mode 

verloopt via een oneindig cyclisch systeem van imitatie en differentiatie, van competitie en 

innovatie: de elite komt met een nieuwe mode, die de lagere klasse zal imiteren, waardoor de 

elite zich opnieuw moet distantiëren door een nieuwe mode aan te nemen. Zo is de cyclus 

rond en kan het hele proces herhaald worden. Simmel merkt op dat mode op deze manier zijn 

eigen dood met zich meedraagt (1957: 547).  Een modestijl is immers gedoemd om te 

verdwijnen gezien de constante cyclische herhaling en de nadruk die op de nieuwe en 

dominerende mode komt te liggen. Wanneer iets geldt als ‘mode’, is het eigenlijk al geen 

mode meer.  

 

Er werd reeds gezegd dat Herbert Spencer sociale gelijkheid als fundamenteel doel van mode 

ziet. Simmels oneindige cyclische herhaling kunnen we enerzijds interpreteren als een 

constante poging tot sociale gelijkheid, maar anderzijds is dit ook een constante bevestiging 

en benadrukking van de grenzen tussen de klassen. Volgens aanhangers van de 

differentiatiehypothese (o.a. Simmel, Veblen) bevestigt mode het klassensysteem. Dit in 

tegenstelling tot de aanhangers van de democratiseringshypothese die mode net als aanleiding 

tot de verdwijning van het klassensysteem zien. Quentin Bell keert dit om en ziet 

democratisering net als aanleiding tot het verdwijnen van mode, aangezien mode uitdrukker 

van klassenonderscheid is (Wilson, 2005: 12).   

Diane Crane ziet in beide posities tekorten (Crane, 2000). Simmels model gaat uit van een top 

down relatie: mode ontstaat bij de elite en daalt zo lineair naar de lagere klassen. Bepaalde 

stijlen werden echter overgenomen door de lagere arbeidersklasse zonder dat deze 

overgenomen werden door de middenklasse. Andere stijlen werden dan evengoed helemaal 

niet opgenomen door de lagere klasse. Simmels theorie ontbreekt een verklaring voor het al 

dan niet aanslaan van een mode bij lagere klassen: 

‘These data suggest that Simmel’s model needs to be qualified by information about the 

likelihood that members of different class strata did or did not adopt fashionable styles 

and an understanding of the factors that encouraged or inhibited adoption’ (Crane, 

2000: 62). 

De democratiseringshypothese is dan weer problematisch vanwege de opvatting dat we nu in 

een uniforme en klasseloze maatschappij zouden leven. Zijn klassenverschillen niet eerder 

subtieler en minder zichtbaar geworden dan compleet uitgewist? Bijvoorbeeld door een 

onderscheid in kwaliteit, logo’s en zogenaamde designermode? Kunnen we wel besluiten dat 
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de reproductieve functie van mode met betrekking tot klasse wel verdwenen is? Volgens 

Kawamura (2005: 25) zijn de klassenverschillen niet geheel verdwenen, het gaat meer over 

subtielere onderscheiden en verschillen.  

 

6.1.2 Het aanvaardbare lichaam 

 

‘Fashion is about bodies: it is produced, promoted and worn by bodies’ (Entwistle, 2000: 1). 

Doordat mode een lichamelijke praktijk is, zoals ook blijkt uit het citaat van Joanne Entwistle, 

werd het doorheen de geschiedenis frequent beschouwd als minderwaardig. Deze minachting 

ten opzichte van het lichaam – waarvan het cartesiaanse dualisme een belangrijke oorzaak is, 

maar dat we ook reeds kunnen vaststellen in de antieke tijd – biedt een gedeeltelijke 

verklaring voor de negatieve benadering van mode. Het is belangrijk dat men bij de studie van 

mode het lichaam in rekening brengt aangezien het gaat om ‘a situated bodily practice that is 

embedded within the social world and fundamental to microsocial order’ (Entwistle, 2000b: 

325). We kunnen mode en het lichaam niet los van elkaar zien en bijgevolg niet los van elkaar 

bestuderen (Miller, 2011: 6; Entwistle, 2000: 8). We ervaren de werkelijkheid door middel 

van ons lichaam, maar worden er ook door waargenomen.   

Kledij werkt als een ‘filter tussen onszelf en de wereld’ (Crane & Bovone, 2006: 321) en geeft 

de grens aan tussen onszelf en de buitenwereld. Maar kledij kan ook net een verlenging 

worden van onszelf, als het ware een tweede huid. Het paradoxale aan kledij is volgens John 

Harvey (2007: 66) dat het zowel een verlenging, een onderdeel van ons lichaam wordt, maar 

tegelijkertijd ook een externe en extra laag. Ook Ingrid Loschek (2009: 17) beschrijft dit als 

volgt: 

‘Clothing then becomes an extension of this corporal space boundary and the interface 

between a person’s corporal space and the external space of the environment’. 

Kledij kan bescherming en geborgenheid bieden zodat het een schild vormt tegen de 

buitenwereld, kledij kan ons verbergen en vermommen. Daarnaast kan kledij ook een wapen 

zijn, een middel tot het verwerven van kracht (‘power dressing’). Kledij en het lichaam 

kunnen dus enerzijds een eenheid vormen; anderzijds kan kledij het lichaam veranderen, 

transformeren, en is het, zoals Dirk Lauwaert het uitdrukt, een ‘essentiële herdefinitie’ (2006: 

181).  

Het veranderen en vervormen van het lichaam kunnen we in zo goed als elke cultuur 

vaststellen.‘Throughout the history of the human race, people have wanted to change the 

appearance of their bodies’ (Barnes & Eicher, 1992: 1). Het naakte lichaam moet steeds 
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verborgen, aangepast, aanvaardbaar gemaakt worden door het te beschilderen, tatoeëren, 

vervormen, voorzien van objecten en kledij, enzovoort. Het lichaam moet sociaal 

aanvaardbaar en begrijpbaar gemaakt worden en dit volgens de sociale regels en normen. 

Volgens Mary Douglas hebben we zowel een fysiek lichaam als een sociaal lichaam 

(Entwistle, 2000b: 327; Harvey, 2007: 81 ). Het sociale lichaam legt beperkingen op aan het 

fysieke lichaam, het bepaalt hoe het fysieke lichaam er moet uitzien aan de hand van sociale 

beperkingen en verwachtingen (Entwistle, 2000: 14). Volgens Harvey (2007) kunnen we zelfs 

spreken van meer dan twee lichamen. Zo zouden we verschillende lichamen hebben die ons 

toelaten onszelf aan verschillende contexten aan te passen. Erving Goffman beschouwt het 

lichaam zowel sociaal als individueel bepaald: het lichaam drukt de identiteit uit, maar dan 

beperkt door sociale normen en conventies. Zo wordt kledij een link tussen identiteit en het 

lichaam, maar ook tussen andere identiteiten (Entwistle, 2000b, 336-337). 

In alle culturen kunnen we deze aanpassing van het lichaam opmerken om verschillende 

redenen, Koda somt in volgend citaat enkele op: 

‘There is no doubt that much of the material has a multitude of meanings and 

intentions: displays of status, wealth, power, gender, cultivation, ceremony, and group 

affiliations’ (Koda, 2001: 11).  

Door het lichaam te kleden, of te vervormen, voegt men (symbolische) waarde toe. Het 

geklede lichaam kan zo bijvoorbeeld een machtig lichaam worden. Het naakte lichaam is bij 

slaven een teken van onderdrukking, bij gevangenen een straf en bij prostituees een reden van 

morele afschuw (Arnold, 2001: 67). Kledij is volgens deze opvatting een teken van 

menselijkheid, het naakte lichaam is bestiaal (2001: 67). Het naakte lichaam wordt gelinkt aan 

onderwerping, het geklede lichaam aan macht. Volgens Valerie Steele zien we dit 

uitdrukkelijk in de fetisj-cultuur: de dominante rol is steeds een geklede rol, degene die zich 

onderwerpt is steeds zo goed als naakt (2001: 29).  

Het geklede lichaam moet dus steeds sociaal aanvaardbaar gemaakt worden. Wat geldt als 

aanvaardbaar is afhankelijk van de context. Het begrip ‘habitus’ van Pierre Bourdieu staat ons 

toe dit beter te begrijpen:  

‘the individual social agent develops a “feel for the game,” and in the process comes to 

interpret, consciously or unconsciously, the ‘rules’ and improvises around them’ 

(Entwistle, 2000b: 340).  

De regels omtrent het sociaal aanvaardbaar maken, hebben we geïnternaliseerd en dit reeds op 

vroege leeftijd (Craik, 1994: 4). Socialisering en feedback van anderen zorgen ervoor dat we 

het geheel aan verwachte patronen, gedragingen verbonden aan identiteiten, etc. hebben. 
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Wanneer we deze regels overtreden, voelen we ongemak of worden we bekritiseerd. Zo 

kunnen we zwaar afgerekend worden op een ongepaste outfit (Finkelstein, 1998: 12). In een 

roze tutu naar een begrafenis gaan, is sociaal onaanvaardbaar. We worden steeds beoordeeld, 

en we beoordelen ook zelf. Net omdat de relatie tussen ons lichaam en mode zo intiem is, is 

het vaak aanleiding tot morele verontwaardiging en kritiek. De morele verontwaardiging die 

Westerse wereldreizigers hadden voor ‘primitieve’ volkeren die hun lichaam vervormden, 

veranderden en bewerkten komt voort uit de aanname dat het lichaam een geschenk is van 

God dat je niet zomaar mag veranderen of misbruiken (Barnes & Eicher, 1992: 2).  

 

We voelen dus de sociale druk om de ‘juiste’ kledij te dragen en ‘goed’ gekleed zijn 

(Entwistle, 2000b: 326). Het niet respecteren van de regels voelt als een morele overtreding. 

Wanneer iets afwijkt van de gangbare normen, wanneer de veiligheid van mode als 

reproductiemiddel in het gedrang komt, wordt dit beschouwd als gevaarlijk en bedreigend 

voor de sociale orde. Wat niet aan het gangbare beeld voldoet, wordt gezien als verstorend en 

onaanvaardbaar. We zien dit bijvoorbeeld bij de vrouwelijke bodybuilder die 

verontwaardiging opwekt. Zij neemt mannelijke kenmerken over waardoor de binaire 

structuur verbroken wordt (Schulze, 2000: 58). 

 

We kunnen ook reageren tegen deze voorgevormde ideeën en ons lichaam vervormen om 

kritiek te leveren op gangbare ideaalbeeld van het lichaam. We kunnen via mode laten zien 

dat we het niet eens zijn met de binaire opposities en culturele constructies. Voorgaand aan dit 

verzet is het besef van de culturele geconstrueerdheid van deze identiteiten en hun 

gedragingen. De grenzen van het lichaam zijn dus cultureel bepaald, het lichaam is geen 

natuurlijke entiteit (Entwistle, 2000: 12). We geven het lichaam betekenis binnen de sociaal-

culturele werkelijkheid. Het naakte lichaam is niet neutraal of pre-cultureel; het is wel steeds, 

in relatie tot mode, cultureel bepaald. Net doordat het lichaam als neutraal en biologisch 

beschouwd werd, is onderzoek naar het lichaam volgens Entwistle uitgebleven (Entwistle, 

2000: 12).  

Elke cultuur heeft een stijlideaal, een ideaalbeeld van het lichaam: ‘A body ideal is a size, age, 

and a combination of physical attributes that society deems to be the most desirable for each 

gender’ (Damhorst, Miller, Michelman, 2000: 63). Iedereen voelt de dwang zich hieraan te 

spiegelen en aan dit ideaal te voldoen. Het lichaam wordt vervormd en aangepast omwille 

sociale aanvaarding of bewondering. We zien hier dat we niet alleen ons lichaam vervormen 

en aanvullen door middel van kledij en decoratie en dat we kledij aangepast aan ons lichaam 
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maken. Ons lichaam wordt echter ook aan onze kleren aangepast (Svendsen, 2008: 76). Craik 

heeft het over ‘the clothes-body complex’: er is een symbiotische relatie tussen kledij en het 

lichaam. Het lichaam en kledij zijn vervat in een dialectiek (Entwistle, 2000b: 327).   

Het korset is in het alledaagse leven verdwenen, maar we hebben nog steeds een denkbeeldig 

korset, (Svendsen, 2008: 83). Het ideaal blijft en het lichaam moet gevormd worden naar dat 

ideaal. Het geklede lichaam kan zo ook drager zijn van ideologie. De media bombarderen ons 

met ideaalbeelden, en geven ons de indruk dat zij die hieraan voldoen gelukkig, zelfbeheerst, 

populair en succesvol zijn. Door confrontatie met andere culturen, zowel in tijd en ruimte, en 

hun soms compleet tegengestelde ideaalbeelden, kunnen we concluderen dat er niet zoiets is 

als een universeel ideaalbeeld. Vanuit evolutionair oogpunt kunnen we symmetrie aandragen 

als universeel ideaal, maar ook hier kunnen we vragen bij stellen: waarom creëren we vaak 

asymmetrie, waarom zijn we vaak gefascineerd door imperfectie?  

 

Wanneer Lady Gaga (en andere publieke figuren) schaars gekleed op het podium of in haar 

video’s verschijnt, interviews geeft, of zich gewoonweg door de straten van New York 

begeeft, zorgt zij telkens opnieuw voor commotie (figuur 22). Morele walging en 

verontwaardiging is hier een courante reactie, Gaga volgt de hegemonische regels van 

aanvaardbaarheid en fatsoenlijkheid niet. Volgens Gaga is het onthullen van haar lichaam net 

een teken van kracht, en niet van onderworpenheid (zoals wel bij het fetisj voorbeeld van 

Steele, supra). In biografieën en fotoboeken over Lady Gaga worden hoofdstukken gewijd aan 

het feit dat zij heel frequent zonder broek verschijnt. In een bekend Youtube-filmpje zien we 

hoe Gaga in niks meer dan haar ondergoed, gescheurde panty’s en een lederen vest koffie gaat 

halen in New York. Dergelijke vorm van oppositionele mode, mode als vorm van verzet, laat 

ons zien dat er andere mogelijkheden zijn en laat ons toe onszelf de vraag te stellen welke 

redenen we nu eigenlijk hebben om de keuze van Gaga niet te aanvaarden.  

 Gaga laat zien dat ingaan tegen wat beschouwd wordt als het ‘aanvaarde – geklede – 

lichaam’ nog steeds stuit op weerstand bij het grote publiek. Het naakte lichaam behoort 

volgens velen niet tot de publieke sfeer en wordt daarom ervaren als een taboe. Gaga 

doorbreekt die notie van ‘aanvaardbaarheid’.  
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Figuur 22 Lady Gaga in de straten van New York 

In september 2012 riep Lady Gaga haar fans op om haar voorbeeld te volgen zichzelf naakt te 

fotograferen en dit via sociale media de wereld in te sturen. Dit naar aanleiding van de kritiek 

die Gaga kreeg op haar – volgens de sensatiepers – toegenomen gewicht. Gaga’s oproep werd 

over de hele wereld dan ook gevolgd en ontstond er een heuse ‘body revolution’.
20

 Fans over 

de hele wereld postten massaal (semi-)naaktfoto’s van zichzelf. Deze vele foto’s toonden 

evenveel verschillende lichamen, waardoor het zogenaamde ideale (westerse) lichaam in 

vraag werd gesteld. Net doordat zij zichzelf blootgaven en dit met de hele wereld deelden, 

werd men geconfronteerd met het onrealistische beeld van het ‘ideale lichaam’. Het is dan 

maar de vraag in welke mate dergelijke actie een verandering in stijlidealen zal kunnen 

teweegbrengen. In elk geval werd de deur op een kier gezet om het hegemonische beeld te 

verlaten en trots te zijn op elk lichaam dat daar niet aan voldoet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120927_00314583, 28 september 2012 

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120927_00314583
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Hoofdstuk 7 

Mode als revolte 
 

 

7.1 Oppositie en anti-mode 

 

In voorgaand hoofdstuk zagen we dat mode een reproductieve praktijk is waarbij het gaat om 

sociaal-maatschappelijke reproductie: het trachten behouden en legitimeren van de bestaande 

sociale posities, zowel individueel als collectief. Maar mode is niet enkel reproductie, het is 

ook – en misschien nog meer – een rebellerende praktijk, een mogelijke drager van verzet, 

oppositie, revolte. Mode heeft ook een revolutionaire rol te spelen door de mogelijkheid deze 

posities in vraag te stellen en de grenzen ertussen te verleggen. Volgens Diana Crane (2000: 

13) heeft mode een belangrijke rol te spelen in de herdefiniëring van spanningen zoals ‘ youth 

versus age, androgyny versus singularity, etc’. Mode kan een vorm van rebelleren zijn door 

middel van het uitdrukken van ‘the distinctive ideas of a group, or views hostile to the 

conformist majority’ (Wilson, 2005: 184). Ook Janice Miller (2011: 58) ziet in mode een 

‘sleutel tot emancipatie’. 

Deze revolutie wordt echter nooit geheel gerealiseerd waardoor we eerder moeten spreken 

van evolutie dan een revolutie. Wat shockerend, radicaal anders is, wordt uiteindelijk 

opgenomen door mode en zo onschadelijk gemaakt (Barnard, 2002: 128-9, 155). Doordat 

constante verandering inherent is aan mode , kunnen we nooit spreken van een eindmoment. 

De strijd dient constant gevoerd en hernieuwd te worden. Volgens mij is Lady Gaga hier een 

kernfiguur: zij verzet zich tegen de gangbare normen en conventies door deze strijd aan te 

gaan. Niet als revolutionair, maar stapje per stapje zoals ze zelf ook altijd aangeeft.  

 

Ik maak hier het onderscheid tussen mode als oppositie en anti-mode. Vaak is er verwarring 

omdat dit verschil niet expliciet werd gemaakt. Ik volg hier het onderscheid van Elizabeth 

Wilson (2003: 184) tussen anti-mode (anti-fashion) en oppositionele mode (oppositional 

dress). Oppositionele mode is het uitdrukken van opvattingen en levensstijlen die radicaal 

verschillen van de gangbare en dominante ideologie, zoals bijvoorbeeld bij subculturen. Het is 

een onthulling van de sociale en culturele constructie van normen, waarden, posities, 

gedragingen, etc. Het is de non-verbale uitdrukking dat men niet akkoord gaat met wat geldt 

als ‘aanvaardbaar’ en ‘normaal’ (zoals het voorbeeld van Lady Gaga en het ‘aanvaardbare 
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lichaam’ in het vorige hoofdstuk). Mode kan de maatschappelijke en sociale structuur niet 

volledig omverwerpen, maar kan wel een enorm effect hebben wanneer het ‘de eigen 

systemen en structuren aanvecht.’ (Barnard, 2002: 127) 

‘Yet because fashion … is so contradictory, it at least has the potential to challenge 

those ideologies in which it is itself enmeshed – as can all popular cultural forms…’ 

(Wilson, 2003: 205) 

Doordat mode zelf-referentieel is, kan kritiek worden geformuleerd (Harvey, 2007: 75). 

Symbolisch verzet aan de hand van kledij en mode zien we vooral vanaf het industriële 

tijdperk wanneer de toegang niet meer onmogelijk is voor de lagere klassen. Reageren tegen 

mode is slechts mogelijk wanneer een bepaalde democratisering op vlak van mode heeft 

plaatsgevonden (Davis, 1992: 166) Het zijn aanvankelijk de sociale minderheidsgroepen, 

bepaald door etniciteit, gender, sociale positie en klasse, leeftijd, etc., die hun vrijheid 

opeisen, hun trots herwinnen en zich verzetten tegen de dominante cultuur. Zij bieden een 

herinterpretatie van de sociale wereld: ‘Sub-cultural styles reinterpret conflicts of the wider 

society’ (Wilson, 2003: 197). Bekende voorbeelden zijn: jeans als drager van democratische 

waarden, punk als reactie op burgerlijke maatschappij, hip-hop als reactie op dominantie van 

de blanke cultuur.  

Anti-mode is dan weer een poging om een stijl te creëren die tijdloos is, die niet meer onder 

de invloed van de dominantie van verandering staat. Kortom: een stijl die niet onder de 

invloed van mode staat. Anti-mode is echter onmogelijk door het imperatieve karakter van 

mode zelf. Zoals Esposito (2011: 605) het omschrijft: ‘To be intentionally unfashionable 

means to imitate the same social example …’ De ultieme poging tot anti-mode zien we bij de 

oprichting van de ‘Rational Dress Society’ eind 19
de

 eeuw. De zoektocht naar de ideale, 

natuurlijke en gezonde kledij was gebaseerd op een utilitaristische benadering van kledij en 

dit uit morele en gezondheidsredenen. Vrouwenmode was vaak onhygiënisch, niet bestand 

tegen koude, en vaak ook enorm belastend voor het lichaam. Elizabeth Hurlock (1976: 198) 

vermeldt een voorbeeld van een mode-uitrusting voor vrouwen van elf kilogram. Volgens de 

utilitaristische theorie is functie belangrijker dan vorm (Barnes & Eicher, 1992: 6). De ideale 

kledij benadrukte het belang van gezondheid, comfort, eenvoudigheid en degelijkheid. Dat 

kledij mooi, modieus, opvallend, aantrekkelijk is, is overbodig. Zolang het nuttige mode is, is 

het goede mode. We vinden deze opvatting terug in Thomas More’s Utopia:  

‘de bewoners van Utopia […] zijn heel tevreden met één stel kleren, waar zij dan gemeenlijk 

twee jaar mee doen. Er is immers ook geen reden om meer te begeren want men is daarmee 

niets beter gedekt tegen de kou.’ (More, 2007: 101) 
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7.2 Mode: vlucht en confrontatie 

  

Dat mode een zeer ambigue positie inneemt, werd reeds verduidelijkt. In dit deel bespreek ik 

hoe mode kan leiden tot onthulling en confrontatie, én hoe mode tegelijkertijd ook een middel 

tot ontsnapping kan zijn. Mode kan een onthulling van de sociaal-culturele constructen zijn, 

van de arbitraire link die voorgesteld wordt als natuurlijk of godgegeven. De binaire 

opposities die eigen zijn aan westers denken kunnen worden afgebroken en we kunnen 

onszelf er (tijdelijk) van bevrijden. We kunnen via mode ook tijdelijk ontsnappen aan de 

problematische situatie waarin we niks meer zeker weten en alles in vraag stellen. Dit slechts 

tijdelijk en schijnbaar, aangezien we ons nu eenmaal in het culturele systeem bevinden. Maar 

wat beschouwd wordt als ‘normaal’ kunnen we via mode aanvechten en ontkrachten. We 

kunnen de spanningen en ambivalenties die we ervaren met betrekking tot de socio-culturele 

constructen in onszelf en onze sociale omgeving uitdrukken via mode. Zo kan men via mode 

een beeld weergeven op een hyperbolische manier om kritiek te leveren en de aandacht erop 

te vestigen. Een overdrijving of een pijnlijke confrontatie, een droomwereld of nachtmerrie 

om ons wakker te schudden uit de verdoving van de realiteit. Doordat mode zelf-referentiële 

kritiek toelaat, kan men via mode kritiek uiten op het systeem zelf. Men kan reageren tegen 

het dominante beeld van perfectie en de ontkenning van aftakeling en dood, men kan ons net 

aandachtig maken voor de destructieve kant van zijn ideaalbeelden. Kortom: mode biedt ons 

de mogelijkheid kritiek te leveren op de infrastructuur van de maatschappij en de socio-

culturele constructen die telkens worden gereproduceerd en gelegitimeerd. Mode kan 

uitbeelden wat we niet onder woorden kunnen brengen. Mode kan ons wakker schudden uit 

de ‘normaliteit’ en onze schijnbaar standvastige fundamenten doen wankelen. Mode kan ons 

doen twijfelen over onszelf en onze omgeving, over onze overtuigingen en waarden. Mode is 

zowel een middel tot uiting van deze twijfel als een middel tot het genereren van deze twijfel. 

Mode, en zoals we reeds zagen ook muziek en kunst, biedt ons een medium om deze 

contradictorische en ambivalente gevoelens en spanningen te uiten.    

 

7.2.1 Vluchten in een droomwereld: mode als antidota 

 

Via mode kunnen we droomwerelden creëren om aan de realiteit te ontsnappen (Evans, 2003: 

67). Het Nederlandse ontwerpersduo Viktor & Rolf gaven aan dat hun collectie, en mode in 

het algemeen voor hen een ‘antidote’ tegen de realiteit was (Evans, 2003: 50). Mode biedt ons 

een vlucht uit de realiteit, waar de spanningen rond socio-culturele constructen zoals 
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etniciteit, klasse, gender, sekse, leeftijd, etc., niet meer gelden. Het is ook een plaats waar een 

nieuwe wereld gecreëerd kan worden waar andere verhoudingen. 

 

De modeshow is een duidelijk voorbeeld van hoe de oorspronkelijk kleinschalig defilés, 

gericht op het voorstellen van de kledij, zijn geëvolueerd naar een spektakel waaraan 

duizenden mensen hebben meegewerkt, naar spectaculaire fantasiewerelden met een 

verbluffend decor. Rebecca Arnold (2001: xiii) situeert deze evolutie rond het einde van de 

20
ste

 eeuw. Mode wordt entertainment (2001: 107). Het modehuis Chanel onder leiding van 

Karl Lagerfeld maakt steevast gebruik van Grand Palais in Parijs als setting. De ene keer 

wordt het omgevormd tot schuur met alles erop en eraan – onder andere Lily Allen die door 

een luik in de vloer zingend tevoorschijn komt – de andere keer een echte ijsberg die volgens 

verschillende bronnen in zijn geheel van Ijsland naar Parijs zou zijn getransporteerd of een 

dromerige onderwaterwereld met Florence Welsh in een levensgrote schelp. Elke modeshow 

is een spektakel en vaak wordt er meer geld geïnvesteerd dan de kledij zal opbrengen. Elke 

show biedt het publiek een tijdelijke ontsnapping aan de realiteit, zij worden meegevoerd in 

een droomwereld waar schoonheid regeert. Mode kan ons meevoeren naar een droomwereld 

waar enkel schoonheid en geluk bestaan. Zowel het modehuis Chanel (2008) als Louis 

Vuitton (2012) (figuur 23) hebben voor hun modeshow een reusachtige draaimolen 

nagebouwd waarbij de modellen dromerig de catwalk op liepen. Maar de vlucht in een 

droomwereld kan ook omslaan in een confrontatie met realiteit, zoals de draaimolen van 

Alexander McQueen laat zien (2001) (figuur 24). Evans (2003: 102) ziet in deze twee 

benaderingen een positieve en negatieve evaluatie van de moderniteit:  

‘(…) some evoked the upbeat, energetic side of modernity (…) while others suggested 

that its residue consisted of melancholy and alienation (…)’ 

 

Figuur 23 links: Chanel herfst-winter 2008-9, rechts: Louis Vuitton lente-zomer 2012  
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Figuur 24 Alexander McQueen ‘What a Merry-go-Round, herfst-winter 2001-2 

 

Alexander McQueens draaimolen is een metafoor voor het modecircus: ‘here today, and gone 

tomorrow’ (Evans, 2003: 99). De make up van de modellen zorgde voor een angstaanjagend 

en clownesk effect. Een droomwereld die een nachtmerrie wordt. 

 

Het vieren van de consumentencultuur en de extravagantie, glamour en overduidelijk 

geconstrueerde ‘schoonheid’, uitbundigheid en decadentie, kan tegelijkertijd ook een reactie 

zijn tegen deze consumentencultuur. Net door hyperbolische voorstelling kunnen we worden 

wakker geschud. Door het ideaalbeeld van schoonheid op een overdreven manier voor te 

stellen, wordt dit net een kritiek op dit ideaalbeeld. Tijdens een interview (figuur 25) zien we 

een overdreven gebruinde Gaga, waardoor we wat geldt als de ideale voorstelling van 

schoonheid wel in vraag moeten stellen. Het ideaalbeeld van de westerse, slanke, gebruinde, 

en bij voorkeur blonde vrouw wordt net door deze hyperbolische voorstelling in vraag 

gesteld. Ook wanneer dit niet de expliciete bedoeling is van Lady Gaga, confronteert het ons 

met onszelf en onze kijk op de samenleving (figuur 26). Maar ook door het lichaam in zijn 

imperfectie en asymmetrie te tonen, kan men de gangbare notie ‘schoonheid’ in vraag stellen. 

Imperfecte mode, met onafgewerkte, vervuilde of kapotgetrokken stukken, laat ons inzien dat 

schoonheid buigbaar is, dat er verschillende vormen van schoonheid en lelijkheid zijn. 

Wanneer het lichaam niet voorgesteld wordt als het ideaal, wanneer er wordt afgeweken van 
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de gangbare socio-culturele constructen, worden we geconfronteerd met de relativiteit van 

schoonheid.  

 

                 Figuur 25 Gebruind en geblondeerd                                          Figuur 26 Barbiepop: westers schoonheidsideaal? 

 

Er werd reeds gezegd dat het lichaam steeds aanvaardbaar gemaakt moet worden. Dit is 

telkens tijd-ruimtelijk en cultureel gebonden. De ene cultuur waardeert brede heupen, terwijl 

de andere cultuur zoals de Burmese een lange hals als het ultieme schoonheidssymbool 

beschouwt (Koda, 2001: 29). Hoewel men mode vaak – terecht – aanduidt als de schuldige in 

het bevestigen van een eenzijdig en onrealistisch ideaalbeeld, kan mode ook in staat zijn om 

ons te laten zien dat dit ideaal niet natuurlijk of neutraal, en bijgevolg legitiem, is. Alexander 

McQueen toonde in zijn collectie ‘Plato’s Atlantis 2010’ hoe schoonheid ook anders ingevuld 

kan worden (figuur 27).  

Het lichaam is, zoals reeds gezegd, een slagveld waar men conflicten uitvecht tussen het 

innerlijke en de realiteit. Rei Kawakubo ontwierp voor Comme des Garçons (lente/zomer 

1997) een collectie waarbij groteske en overdreven lichamen getoond werden. Abnormale 

brede heupen of hoge schouders lieten een vervorming van het lichaam zien. 
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Figuur 27 Alexander McQueen Lente/Zomer 2010 

 

We zien dit ook bij Lady Gaga: epauletten die tot over haar hoofd komen, geometrische 

figuren die het lichaam er anders uit doen zien, schoenen en haar waardoor haar lichaam een 

compleet andere houding en vorm krijgt, enzovoort. Ook Lady Gaga overschrijdt grenzen van 

‘schoonheid’ is en biedt ons alternatieven (figuur 28). Zij geeft dit zelf ook aan: zij voelt zich 

niet zoals de andere popsterren, zij belichaamt niet dat ideaalbeeld van schoonheid, maar 

daarom is zij niet mooi of mag zij zich niet mooi voelen.  

‘I don’t feel I look like the other perfect little pop singers. I think that I’m changing 

what people think is sexy’ (Herbert, 2010: 159).  

 

Figuur 28 Alternatieve schoonheid 
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7.2.2 Deconstructie 

 

In de late 20
ste

 eeuw zien we een neiging naar deconstructie in mode (Arnold, 2001: 25). 

Deconstructie, gedefinieerd volgens Jacques Derrida, is het compleet herdenken van een tekst. 

De tekst kan geen statische betekenis hebben, net zoals mode. Een objectieve positie in mode 

is een illusie. De deconstructie in mode, ‘Le Destroy’, gaat over kledij die onaf, beschadigd, 

vormloos, niet-functioneel, gerecycleerd of lelijk gemaakt is: ‘a literal dismanteling of clothes 

and embodiment of aestheticized non-functionality’ (Gill, 1998: 25). Het gaat om een radicaal 

in vraag stellen van het gangbare beeld van mode, het herdenken van de logica van mode 

(Loscialpo, 2011). Deconstructie mode is een duidelijke uiting van kritiek, maar niet alle 

kritische mode is deconstructie mode. Bekend is de voorstelling van Martin Margiela waarbij 

bacteriën en schimmels aan alle achttien silhouetten werden toegevoegd. Dit om de afkeer van 

mode voor het oude te bekritiseren (2001: 60), de toen voorgestelde modecollectie vormde 

een kritiek op mode. Ook het zichtbaar laten van naden is een voorbeeld van deconstructie: 

wat normaal verborgen wordt, komt aan het oppervlak (Gill, 1998). We kunnen ons hier de 

vraag stellen of deconstructie mode een vorm van anti-mode is. Het is immers steeds een 

onderuit halen van de mainstream mode. Volgens Alison Gill (1998: 28-30) kunnen we de 

ontwerpen van Margiela als anti-mode én mode zien, als zowel een kritiek op de ‘mythe van 

innovatie’ die heerst in mode, als een toegeving van zijn afhankelijkheid van die mode. Anti-

mode impliceert een binaire oppositie (anti-mode/mode) waardoor het nog steeds geldt als iets 

wat onder invloed staat van mode (supra: imperatieve karakter van mode). De uitdrukkelijke 

afhankelijkheid van mode kan samengaan met een radicale afzetting tegen die mode. Het is 

net deze ambigue positie die mode zo boeiend maakt.  

Deconstructie mode is dus een uitstekend voorbeeld van hoe mode zelf-referentieel kan zijn 

en in staat is zichzelf te bekritiseren: ‘their clothes talk of the process of fashion itself, of the 

shifting definitions of status, gender and ethnicity that we attach to dress’ (Arnold, 2001: 25). 

Lady Gaga’s vleesjurk (figuur 3) was niet alleen drager van maatschappelijke kritiek, maar 

vormde ook een kritiek op mode zelf. Waarom is deze ‘vleesjurk’ een reden tot commotie? 

Waarom beschouwen we het ene materiaal (bijvoorbeeld leer) wel als aanvaardbaar en het 

andere niet (bijvoorbeeld vlees)?  
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7.2.3 Dood en trauma 

 

‘Transforming life into death, light into darkness and pleasure into trauma, and back 

again, they disrupt the idea that these are fixed and stable antitheses.’ (Evans, 2003: 

243) 

Waarom deze fascinatie in mode voor de dood? Waarom deze benadrukking van de donkere 

en melancholische kant, van het nihilisme en pessimisme? Walter Benjamin beweerde dat het 

lichaam vanaf de moderniteit is ‘gereduceerd tot lijk, tot fetisj’ (Calefato, 2006: 128). Door 

toenemende industrialisering en technologische vooruitgang werden dummy’s, poppen, 

robotten, machines ontwikkeld (Evans, 2003: 165). Deze zijn zielloze objecten, want door 

massaproductie in het leven geroepen. Levende en niet-levende zaken worden door elkaar 

gemengd in de postmoderne wereld. De Barbiepop representeert de zoektocht naar het 

perfecte lichaam (Calefato, 2006: 166).  We moeten ons lichaam het hele leven zo 

onveranderlijk mogelijk houden (Arnold, 2001: 93). Lady Gaga maakt hier gebruik van in de 

videoclip van ‘Bad Romance’ die over vrouwenhandel gaat. We zien haar als een levende 

pop: een kritiek op de manier waarop vrouwen nog steeds behandeld worden als objecten 

(figuur 29). 

 

 

Figuur 29  Lady Gaga met poppenogen 

 

Modellen verschijnen op de catwalk en in modetijdschriften als paspoppen. Het zijn eerder de 

kleren die tot leven komen dan de modellen. Margiela heeft hierop gereageerd door houten 

marionetten de catwalk op te laten gaan (herfst/winter 1999-2000)  (Evans, 2003: 181). 

Oorspronkelijk werd kledij voorgesteld door miniatuurversies voor poppen te maken. Nu zijn 
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het mensen, maar wat is eigenlijk nog het verschil? Het lichaamsideaal is idealiter een niet-

vervormbaar en egaal lichaam, een dat niet onderhevig is aan verandering of veroudering.  

 

Een ander beeld waarmee we veelvuldig geconfronteerd worden is de ‘heroin chic’-look 

(2001: 53). Het model wordt weergegeven als een drugverslaafde, als een levend lijk, een 

uitgemergeld lichaam, warrig haar, wallen en kringen, blauwe plekken en een grauwe teint 

(figuur 30). 

 

Figuur 30 Heroin chic bij An Demeulemeester lente-zomer 1997 

 

Al vlug ontstond commotie, volgens tegenstanders was dit een vertolking van de cult van de 

heroïneverslaafde, een cult van de dood. Een repliek uit de modewereld bestond uit het 

argument dat het niet ging om een ‘cult’, maar wel het tonen van de realiteit. (Arnold, 2001: 

48) Een realiteit waaraan iedereen, en vooral jongeren, wil ontsnappen. We zien dit 

bijvoorbeeld bij de beatcultuur en hun escapisme in onafhankelijkheid, drugs en fantasie, door 

een harde confrontatie met de werkelijkheid mogelijk gemaakt. Een andere belangrijk element 
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van ‘heroin chic’ is de fascinatie voor decadentie, gevaar, limiet, psychose (2001: 51). 

Columniste Barbara Lippert omschreef de reden hiervoor (Arnold, 2001: 51):  

‘In this media culture, there’s been every sex act and every tattoo and every piercing 

possible and they have to keep getting more and more extreme, until they get to death… 

Now they’ve done death’. 

 

Volgens Rebecca Arnold (1991: 491) kunnen we vooral vanaf de jaren zestig kunnen we een 

toename van het thema van erotiek opmerken in populaire cultuur waarin het lichaam 

afgevlakt, niet-levend en tijdloos wordt voorgesteld. Het lichaam wordt voorgesteld als iets 

dat niet onderhevig is aan destructieve krachten (1999: 489). Het lichaam dat ons in deze 

beelden wordt opgedrongen is een lichaam uit een fantasiewereld. Volgens Arnold (1999: 

488) kunnen we de laatste dertig jaar een tegenreactie opmerken waarbij modeontwerpers en 

–fotografen een tegenbeeld bieden, deels als een reactie op de toenemende aandacht en 

sensibilisering voor aids en HIV in de jaren 1990. De bewustwording dat de ideale 

modelichamen eigenlijk wandelende lijken, levenloze poppen en onrealistische droombeelden 

zijn wordt meer en meer een terugkerend thema in mode. Zoals Arnold (2001: 59) het 

uitdrukt: ‘Fashion has become unable to tear its eyes away from the decorated corpses it has 

dreamt up.’  De ontwerpen van Alexander McQueen (figuur 31) ademen glamour maar ook 

angst en dood uit (Arnold, 2001: xiii): een schizofreen beeld. 

 

 

Figuur 31 Alexander McQueen ‘The Hunger’ herfst/winter 1996/7 
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Alexander McQueen confronteert zijn publiek met dat wat steeds verborgen blijft voor de 

consument (Arnold, 1999: 498). Hij onthulde de leugen van ‘natuurlijke’ schoonheid in zijn 

collectie ‘The Hunger’. McQueen confronteert de toeschouwers met de uitdrukkelijk zelf-

destructieve kant van narcisme (1999: 498). Hij toont het lichaam als vergankelijk, kwetsbaar, 

als een lichaam waar ‘boundaries between flesh, muscle, and blood seem to become blurred’ 

(1999: 498). Een model in Alexander McQueens modeshow ‘The Hunger’ verschijnt op de 

catwalk met een doorzichtige bustier waardoor we de wormen zien die tussen haar lichaam en 

de bustier zitten (figuur 32). Een rottend modellenlichaam…  

Hij confronteert ons ook met het beeld van het model, hét mode-lichaam, dat voorgesteld 

wordt als levend, terwijl het eigenlijk om een dood lichaam gaat. Het model is een beeld, is 

enkel visueel, en niks meer. Het lichaam wordt gekleed, opgemaakt, hervormd, zodat het lijkt 

alsof de dood er geen vat op heeft. Zoals Arnold het gevat omschrijft: het is een poging om de 

dood te misleiden, ‘it was the brutalized body that came to signify the real’ (Evans, 2003: 

205).  

Dat het rauwe lichaam kan shockeren, dat het vrouwelijke lichaam nog steeds gevoelens van 

angst veroorzaakt, is veelzeggend.  

‘Fashion, defined by changing desire, may cover the changing, always aging human 

body, but may also – in its very transitoriness – uncover, or underscore, the fast of 

mortality’ (Hanson, 1990: 115).  

 

Figuur 32  Rottend modellenlichaam, Alexander McQueen 
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Mode is een krachtige uitdrukkingsvorm van deze ambiguïteit. ‘It is precisely this balancing 

of competing forces in the one body … that makes this post-revolutionary body modern.’ 

(Evans, 2003: 159).   

Ook Lady Gaga gebruikt dood als een middel tot bevraging. Zij ‘sterft’ op het podium en 

geeft toe dat ze een fascinatie voor dood heeft (Herbert, 2011: 174). Zij confronteert haar 

publiek nu reeds met haar dood, zij wil vermijden dat zij als popicoon op eenzelfde manier als 

prinses Diana of Marilyn Monroe zal sterven: een dood veroorzaakt door roem. Door elke 

keer op het podium te sterven wil zij haar dood onschadelijk maken. Door ‘fame’  zal zij 

immers onsterfelijk worden (figuur 33). Ook in de videoclip van ‘Born This Way’ zien we 

Gaga samen met ‘Zombie Boy’ (figuur 34): zij gemaquilleerd, hij daadwerkelijk als skelet 

getatoeëerd: dood is ook onder de levenden, dood kan zelfs een schoonheid bevatten.  

     

Figuur 33 Sterven op het podium                                          Figuur 34 Gaga en Zombie Boy in de videoclip van ‘Born This Way’ 

 

 

In hoofdstuk 5 heb ik reeds aangehaald dat Lady Gaga haar inspiratie uit de 

modegeschiedenis put. De skeletjurk van de beroemde modeontwerpster Elsa Schiaparelli en 

Salvador Dali (figuur 35), laat tegelijkertijd de kwetsbaarheid en de kracht zien van een 

lichaam, de vergankelijkheid maar ook de levenskracht. Het lichaam zoals het werkelijk is? 

Lady Gaga heeft in de video van ‘Bad Romance’ een gelijkaardige zichtbare ruggengraat. Een 

exoskelet dat op kwetsbaarheid duidt, of net de kracht ervan? 
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Figuur 35 Het zichtbare lichaam 

 

7.3 Verzet en oppositie bij subculturen 

 

Ik heb reeds kort het belang van mode en muziek in subculturen aangehaald. De hedendaagse 

toepassing van de trickle-down theorie impliceert een passieve rol van de consument en 

negeert de actieve rol van innovatie en creativiteit. Mode is ook ‘trickle up’, of ‘bubble-up’. 

Vanaf de jaren zestig, met de opkomst van subculturen, komt mode van de straat en lagere 

lagen uit de bevolking en het is net de elite die imiteert en overneemt. Zoals Valerie Steele het 

uitdrukt kunnen we eerder spreken van een trickle-across theorie: inspiratie kan van overal 

komen (Steele, 1985: 20). Ook McCracken (Solomon, 1985: 45) heeft het over ‘selective 

borrowing’.  

 

Subculturen zijn groepen die zich afzetten tegen de hegemonische positie van de mainstream 

cultuur, en bij benadering de mainstream mode. Subculturen tonen aan dat wij niet alleen 

consumenten, maar ook producenten kunnen zijn. Subculturen gebruiken mode, kunst en 

muziek als belangrijke media in het bevragen van de maatschappij:  ‘In subculture there was 

clearly an acknowledgement, then, that clothes could have a symbolic function’ (Miller, 2011:  

96). Mode is een zingevend systeem omwille de culturele waarden die erdoor uitgedrukt 

kunnen worden. De mainstream mode drukt – en bepaalt – de dominante waarden uit, terwijl 

de subcultuur hiertegen reageert met een oppositionele mode. Een belangrijke opmerking is 

dat deze subculturen geen vooraf bepaalde ideeën hebben die uitgedrukt worden via hun 
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kledingstijl. We moeten het volgens Malcolm Barnard (2002: 39) eerder zien als een 

wisselwerking: deze ideeën worden gevormd door deze kledingstijl, die op zich weer 

beïnvloed wordt door de ideeën.  

Subculturen vormen een bedreiging voor de waarden en normen van de dominante cultuur. 

We zien deze dominante cultuur immers als natuurlijk, normaal en wanneer we zien dat 

iemand hier tegenin gaat, schrikken we. De culturele en sociale bepaaldheid van deze 

structuren, gedragingen en posities blijken niet zo standvastig en legitiem te zijn als we 

dachten. Duidelijke en afgelijnde zaken brengen rust en orde, verzet brengt chaos en anarchie. 

Subculturen zorgen voor bevraging van het systeem, transgressie van normen en waarden en 

het doorbreken van taboes. Een voorbeeld is glamrock waarin men reageerde tegen de 

cultureel geconstrueerde noties van man/vrouw en mannelijk/vrouwelijke. Punk – een van de 

duidelijkste en opvallendste voorbeelden – reageerde tegen de burgerlijke waarden en hun 

hypocriete levensstijl en verkondigden dat er geen toekomst meer was. Door voorwerpen 

zoals plastic, veiligheidsspelden, metalen kettingen, kogelriemen, etc. als accessoires te 

gebruiken, door gescheurde en versleten kledij te dragen en zogenaamde abnormale en 

onnatuurlijke kapsels aan te nemen, reageerden zij tegen dominante waarden en opvattingen 

van wat mooi en aanvaardbaar is. Ook hun muziek, schreeuwerig en dissonant, was een 

duidelijke reactie op de brave rock ‘n’ roll van die tijd.  

‘Punk deliberately sought to cloud the meaning of clothing; the multiple references 

brought together in one outfit confused and challenged the onlooker, precluding a 

simple interpretation’ (Arnold, 2001: 77).  

Scheldwoorden en agressief gedrag, openlijk druggebruik en vandalisme, doodskoppen en 

swastika’s getatoeëerd of op kledij gedrukt zijn enkele voorbeelden van verzet tegen de 

burgerlijke waarden die men als legitiem en correct aanvaardde. Door een alternatief beeld op 

mode en muziek naar voor te brengen, wordt de hegemonische positie van de mainstream 

cultuur bedreigd. Reactie op punk was dan ook dubbel: transgressie en schending van sociale 

codes werd zowel met (morele) walging en minachting als fascinatie en nieuwsgierigheid 

onthaald (Hebdige, 1979: 91). Subculturen worden ofwel gedemoniseerd, ofwel afgedaan als 

onschadelijk en triviaal. Ondanks het lage draagbaarheidsgehalte werd punk, weliswaar in 

afgezwakte vorm, opgenomen door de mainstream mode, tot grote frustratie van de 

punkbeweging zelf. Een recent voorbeeld zien we in de herfst-winter collectie 2011-2012 van 

Christophe Decarnin voor het modehuis Balmain: een lederen vest die volledig bezet was met 

veiligheidsspelden en ook bij Burberry, een modehuis met een toch vrij conservatieve 

reputatie, werd een jas volledig bezet met studs. Zelfs Karl Lagerfeld liet zich voor Chanel 
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inspireren door de punkcultuur en ontwierp een punkvariant van het bekende Chaneljasje. 

Ook hier worden we geconfronteerd met een paradoxale eigenschap van mode: mode haalt 

inspiratie uit anti-mode.  

Een ander voorbeeld van een duidelijke opname door de mainstream cultuur is de Perfecto, de 

zwart lederen bikervest (Polhemus, 1994: 10). Van symbool voor ruige bikers naar de 

ontwerpen van high fashion ontwerpers: de Perfecto verloor zijn ruige status en kon door 

iedereen worden gedragen (1994: 12).  

 

We kunnen dit, in navolging van de Kuyper (2006: 100), aanduiden als ‘repressieve 

tolerantie’ of ‘inkapseling’. De subcultuur wordt niet meer als bedreigend en omverwerpend 

beschouwd, waardoor het geloof in de dominante cultuur hersteld kan worden.  

‘De storende afwijking, die zich nu niet meer beperkt tot een individu, maar zich over 

een kleine groep heeft verspreid, dient bij gebruik in een verder stadium 

geneutraliseerd, want zij lijkt (te) gevaarlijk voor de meerderheid, voor de norm.’  

(de Kuyper, 2006: 100) 

De symbolische betekenis die oorspronkelijk gegeven werd aan het object wordt verwijderd. 

Het authentieke en waarachtige van de subcultuur verdwijnt. Commercialisering betekent de 

doodsteek. Van underground en straatcultuur die authentiek claimen te zijn, naar de catwalk.  

 

Vanaf de jaren zestig zien we het begin van modepluralisme. De scheidingslijn tussen mode 

en anti-mode wordt heel erg dun, of verdwijnt zelfs (Davis, 1992: 187). De versnelling van de 

opname van anti-mode door mode zorgt dat alles uiteindelijk mode wordt. Wanneer alles 

aanvaardbaar is, hoe kan men dan nog tegen de dominante cultuur, met de vaste sociale 

posities en waarden die uitgedrukt worden in de dominante mode, reageren? Wanneer deze 

anti-mode opgenomen wordt door mode, wat gebeurt er dan met de oorspronkelijke anti-

mode? Blijft deze bestaan in zijn huidige vorm, of verdwijnt het als gevolg van onschadelijk 

gemaakt te zijn? Volgens Davis (1992: 167) blijft de anti-mode bestaan, maar worden nieuwe 

en subtielere symbolen aangenomen, waardoor nieuwe vormen van protest en verzet zullen 

worden ontwikkeld.  
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7.4 Mode, gender en geslacht   

 

Het geklede lichaam is een krachtige communicatiemiddel waardoor we niet alleen kunnen 

duidelijk maken aan onze omgeving of we man of vrouw zijn, maar ook of we mannelijk of 

vrouwelijk zijn. Mode en kledij zijn drager van de man-vrouw-dichotomie, maar ook van 

mannelijkheid en vrouwelijkheid. Mode schrijft regels voor omtrent de ‘technieken van 

vrouw/man zijn’ en ‘technieken van vrouwelijk/mannelijk zijn’ (Craik, 1994: 44). De kledij 

(hier steeds geïnterpreteerd als lichamelijke praktijk) geeft ons informatie over de 

genderidentiteit van de drager: ‘… dress is both an indicator and a producer of gender’ 

(Barnes & Eicher, 1992: 7). De categorisering man/vrouw, mannelijk/vrouwelijk zorgt voor 

duidelijk afgebakende grenzen: ofwel is men man en dus mannelijk, ofwel is men vrouw en 

dus vrouwelijk. On-afgebakende zaken maken ons angstig en onrustig, waardoor het denken 

in categorieën, stereotypen, ‘hokjes’ een veilige optie wordt. Volgens Elizabeth Wilson staat 

androgyniteit bijvoorbeeld gelijk aan chaos (Wilson, 2003: 121). Dit denken in categorieën 

wordt echter zodanig geïnternaliseerd en genaturaliseerd dat we niet meer bewust zijn van de 

beperkingen die het oplegt. Mode is volgens Janice Miller afbakening, maar tegelijkertijd ook 

beperking (Miller, 2011: 73). Mode genereert en reproduceert ‘ways in which women and men 

perceive their gender roles or are expected to perceive them’ (Crane, 2000: 16). Culturele 

verwachtingen beperken ons in mogelijkheden: man/mannelijk en vrouw/vrouwelijk, en niks 

daartussen. Net omwille van de constante reproductie van grenzen tussen gender en geslacht, 

net omwille van reproductieve categorisering, behoudt het paradigma van heteroseksualiteit 

zijn hegemonische status. Het onderscheid van de mannelijke man en de vrouwelijke vrouw 

wordt als ideaal voorgesteld: dit zijn de enige mogelijkheden, want dit is dé realiteit. Via 

kledij en mode kunnen gender en geslachtsgrenzen worden verduidelijkt, ‘Gender – 

especially femininity – is worn through clothes’ (Craik, 1994: 56).  

 

7.4.1 Asymmetrie 

 

Aanvankelijk was er geen duidelijk onderscheid tussen kledij voor mannen en vrouwen 

(Lipovetsky, 1994: 27; Wilson, 1985: 120). Mannenkledij en vrouwenkledij waren – vooral in 

de betere kringen
21

 – zo goed als hetzelfde: beide geslachten droegen schoenen met hoge 

hakken, pruiken, make up en parfum, versierde en delicate stoffen, etc.  

                                                           
21

 Informatie over mannen- en vrouwenkledij bij de lagere klassen is minder voorhanden, omdat zij beperkt(er) 
waren in tijd en kapitaal waardoor minder informatie (zoals een lijst met uitgiftes) is overgeleverd.  
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‘In the seventeenth century men’s clothes were still more mannered, more 

beribboned, more playful than those of women’ (Lipovetsky, 1994: 27);  

en 

‘It was not at all an uncommon thing for men to wear corsets, earrings, lace ruffles, 

velvets, shoes with diamond buckles, and plumed hats’ (Hurlock, 1976: 150).  

 

Vanaf eind 18
de

 eeuw, begin 19
de

 eeuw (Victoriaanse tijdperk) zou een duidelijk onderscheid 

zijn ontstaan (Davis, 1992: 39; Barnard, 2002: 121, Crane, 2000: 112). Als kernmomenten in 

deze evolutie worden de aanvang van het industrieel tijdperk en het einde van de Franse 

revolutie aangeduid. Men wil niet meer geassocieerd worden met de pre-revolutionaire 

toestand waarin de adel het voor het zeggen had. Mannen kozen voor simpelere en meer 

bescheiden kledingstijl die radicaal tegengesteld was aan de in hun ogen belachelijke opsmuk 

en overdaad van de adel. De nieuwe industriële en kapitalistische samenleving had nood aan 

sterke mannen (Barnard, 2002: 124). Mannen moesten de werkethiek van de samenleving 

uitstralen en konden geen tijd meer spenderen aan hun uiterlijk (Davis, 1992: 33). John C. 

Flügel (1930: 111-112) omschrijft dit als de ‘great masculine renunciation’: de man heeft 

frivole en modieuze kledij opgegeven ten voordele van een praktische, serieuze benadering 

van kledij, zoals het kostuum of uniform (Craik, 1994: 180). Maar concluderen dat 

mannenkledij vanaf dit moment niet meer onder invloed van mode staat, is wat kort door de 

bocht. Volgens Jennifer Craik (1994: 197) is het weliswaar zo dat mannenkledij rond die tijd 

versoberde, maar dit impliceert niet dat er geen sprake meer kan zijn van bijvoorbeeld een 

dominante snit. Mannenkledij was nog steeds onderhevig aan mode en de cyclische 

verandering. Aanvankelijk kon men ook een versobering opmerken bij vrouwenkledij, maar 

omdat hun sociale positie niet echt een radicale verandering doorgemaakt had, bleef hun 

status onveranderd (Davis, 1992: 39). Vrouwen waren, in tegenstelling tot mannen, nog steeds 

beperkt tot de private sfeer van hun huishouden (Hurlock, 1976: 154-6). 

 ‘This simplicity of line did not last long: early in the nineteenth century corsets began 

to make a return in the form of long and short stays aimed at keeping a smooth, flat 

stomach.’ (Entwistle, 2000: 155)  

Hoe kunnen we deze asymmetrische evolutie verklaren? In de dierenwereld is net het 

mannetje die pronkt met gekleurde veren of overvloedige manen, terwijl het vrouwtje sober 

en onopvallend is om zo weinig mogelijk op te vallen of energie te verbruiken. Waarom is dit 

bij mensen net omgekeerd? Kunnen we dit ook biologisch verklaren zoals bij dieren?  
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Man en vrouw zijn verschillend, maar tot op welke hoogte zijn de eigenschappen te verklaren 

vanuit de natuur of toe te wijzen aan cultuur? Waar trekken we de grens tussen cultuur en 

natuur? Eigenschappen zoals zorgzaamheid, zachtheid en passiviteit worden als typisch 

vrouwelijk beschouwd; eigenschappen zoals  agressiviteit en activiteit zijn dan weer typisch 

mannelijk. Maar tot op welke hoogte is dit biologisch bepaald? Dat vrouwen geassocieerd 

worden met emotie en mannen met rede is een cultureel geconstrueerde tegenstelling. 

Volgens Joanne Entwistle (2000a) is er ook geen enkele aanwijzing waardoor we kunnen 

besluiten dat narcisme en exhibitionisme eigen zijn aan de vrouwelijke natuur. Maar waarom 

wordt mode dan meer met het vrouwelijke dan met het mannelijke verbonden?  

 

Volgens Elizabeth Hurlock representeert de vrouw het lichamelijke en bijgevolg het seksuele 

en het erotische (Hurlock, 1976: 149; Steele, 1985: 28),  waardoor de ‘natuurlijke’ link werd 

gemaakt tussen het vrouwelijke en de misleiding, verleiding. We zien dit bij de Joods-

Christelijke opvatting dat het vrouwelijke lichaam bron van zonde is, en daarom zoveel 

mogelijk bedekt en verborgen moest worden (Steele, 1985: 14). Deze opvatting impliceert dat 

de verantwoordelijkheid bij de vrouw zelf ligt (zoals nog steeds in de Arabische , maar ook in 

de Westerse cultuur). Vrouwen zijn meer dan mannen bezig met kledij en mode omdat zij, 

zoals Flügel beweert, geen penis hebben waardoor het libido over het hele lichaam verspreid 

is en niet geconcentreerd zoals bij de man. Vrouwen kunnen zich dan ook niet concentreren 

op andere zaken, mode wordt een voltijdse bezigheid. De zogenaamde vrouwelijke 

kinderlijkheid en oppervlakkigheid staat in contrast met de aseksuele publieke rol van de man 

(Entwistle, 2000: 174). We moeten hier echter opmerken dat mannen die zich ‘te veel’ bezig 

hielden met hun uiterlijk zich ook wel aan kritiek mochten verwachten. Deze kritiek was 

misschien wel nog harder, want wat is het excuus van deze mannen aangezien het niet in hun 

natuur ligt? De vrouw is door haar natuur passief, terwijl de man een actieve rol te vervullen 

heeft. De uitdrukking ‘Men look, women appear’ (Barnard, 2002: 119) geeft duidelijk weer 

hoe de geslachten zich tot elkaar verhouden: vrouwen moeten zich mooi en aantrekkelijk 

maken omdat zij onderworpen zijn aan de ‘male gaze’. Wanneer een vrouw de actieve rol 

aanneemt, de ‘female gaze’, zal zij steeds op weerstand stuiten.  

 

Na de wereldoorlog zien we een geleidelijke verandering in vrouwenkledij. Het is geen 

revolutie, zoals vaak wordt voorgesteld, maar een evolutie (Entwistle, 2000: 169). De 

opdeling werk – vrije tijd is een belangrijk moment in deze evolutie. De ontwikkeling van 

sport- en vrijetijdskledij, en dan voornamelijk die voor vrouwen eind 19
de

 eeuw, speelt een rol 
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in de vervaging van grenzen (Hurlock, 1976: 227). Het nieuwe vrouwelijke ideaalbeeld was er 

een van de atletische vrouw. Vanaf de jaren 1960, wanneer vrouwen meer en meer toegang tot 

de werkvloer krijgen, zien we veranderingen in mannenkledij (Craik, 1994: 178). Ook 

volgens Gilles Lipovetsky (1994: 107-8) lijkt het alsof deze asymmetrie tussen man en vrouw 

verandert vanaf de jaren 1960, omdat vrouwen typisch mannelijke kledingstukken kunnen 

dragen.  Maar eigenlijk is er volgens Lipovetsky niks veranderd: dat mode tot gelijkheid 

tussen man en vrouw zou leiden, is een illusie. De kleine verschillen tussen man en vrouw 

zouden volgens hem net nog beter benadrukt worden (Lipovetsky, 1994: 110).  

 

De bewering dat mode oppervlakkig is omdat het vooral een bezigheid voor vrouwen is, 

betreft een circulaire redenering: mode is oppervlakkig omdat vrouwen zich ermee bezig 

houden, vrouwen zijn immers kinderlijk en oppervlakkig, emotioneel en frivool ingesteld 

waardoor mode ook wel oppervlakkig moet zijn. Daaruit volgt dan weer dat vrouwen 

oppervlakkig zijn omdat zij zich bezig houden met mode, en zo ad infinitum (McCracken, 

2008: 219).  

 

7.4.2 Gender en geslacht als culturele constructies 

 

Voorgaande problematiek gaat uit van een natuurlijke realiteit die een schijnbare fundering 

kan bieden van deze culturele categorieën. Echter: de dichotomie cultuur-natuur is zelf een 

cultureel construct. Een pre-culturele werkelijkheid, en zelfs een pre-cultureel lichaam is een 

illusie (Butler, 2006: 10, 12). Men tracht de culturele constructies biologisch te funderen en 

daardoor te legitimeren. ‘Biology-is-destiny’, je bent als vrouw geboren en daarom moet je 

vrouwelijk zijn. Simone de Beauvoirs bekende repliek hierop – ‘men wordt niet als vrouw 

geboren, maar tot vrouw gemaakt’ – was een duidelijke onthulling van deze naturalisering 

(Butler, 2006: 11, de Beauvoir, 1975). Om dit te verduidelijken moeten we eerst bepalen wat 

‘geslacht’ en ‘gender’ betekenen. Geslacht zou gaan om biologische verschillen waardoor het 

natuurlijk bepaald is, terwijl gender eerder cultureel bepaald is (Entwistle, 2000: 143; 

Michelman, 2000: 169; Craik, 1994: 44). Wat ons man of vrouw maakt (geslacht) zou gaan 

om een natuurlijk onderscheid en wat ons mannelijk en vrouwelijk  maakt (gender) is eerder 

een cultureel bepaald onderscheid. Het probleem is dat we ons kunnen afvragen waar het ene 

eindigt en het andere begint (Barnard, 2002: 117). Is wat wij zien als ‘man’ en ‘vrouw’ niet 

ook een cultureel construct? De redenering dat man en vrouw wel degelijk verschillend zijn, 

dat ze sprake is van twee verschillende geslachten met elk hun eigenschappen, bevat de 
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verborgen premisse dat natuurlijk zijn, en dus neutraal en pre-cultureel zijn, ons een solide en 

veilige verklaring biedt. Men veronderstelt dus het bestaan van een pre-discursieve wereld 

(Butler, 2006: 10). Bestaat deze wereld wel? Is er wel een realiteit die natuurlijk, neutraal en 

waarachtig is? Wat wij zien als biologisch en natuurlijk, is immers zelf cultureel 

geconstrueerd, de dichotomie cultuur-natuur is een cultureel construct. Zoals Butler terecht 

opmerkt, kunnen we niet buiten het systeem treden omdat we er net onderdeel van zijn (2006: 

201). Man en vrouw zijn weliswaar anatomisch, hormonaal, chromosomaal verschillend, 

maar onze visie op geslacht is volgens Butler altijd al bepaald door gender als cultureel 

construct (Butler, 2006: 9-10). De noties ‘man’ en ‘vrouw’ zijn helemaal niet neutraal  of 

natuurlijk (Entwistle, 2000: 145). Ook de link tussen man-mannelijk en vrouw-vrouwelijk is 

een cultureel construct, zoals Entwistle het verwoordt:‘The two are not fixed and stable as 

commonly thought, but linked by cultural threads that can be willingly broken’ (Entwistle, 

2000: 144). Daaruit volgt dat gender helemaal niet noodzakelijk en automatisch volgt uit 

geslacht, beide worden slechts met ‘culturele touwen’ aan elkaar verbonden. Wat geldt als 

‘biologisch lichaam’ wordt aangepast zodat het sociaal-cultureel aanvaardbaar wordt: ‘every 

society has some kind of sex/gender system by which biological males and females become 

social men and women.’ (Steele, 1985: 246).   

 

Volgens Annette Lynch wordt genderidentiteit reeds heel vroeg in het leven gevormd, en dit 

door socialisering en media. De touwen tussen geslacht en gender wordt vastgeknoopt. 

Kinderen leren culturele standaarden door reacties die ze krijgen (Lynch, 1999: 4). Vanaf de 

bepaling van het geslacht wordt de baby in een cultureel verwachtings- en gedragspatroon 

geduwd en aangemoedigd zich volgens dat patroon te gedragen. ‘Is het een jongen of een 

meisje?’ is de eerste vraag die ouders te horen krijgen. Men schrijft in dit stadium reeds 

eigenschappen toe die eigenlijk nog helemaal niet aanwezig zijn: vrouwelijke baby’s zijn 

bijvoorbeeld zachtaardig en hebben interesse in wat ze dragen, mannelijke baby’s zijn 

stoerder en hebben een voorkeur voor ‘mannelijke’ objecten. Er is een duidelijke 

scheidingslijn tussen vrouw en man en wanneer deze wordt overschreden, wordt dit als 

abnormaal gezien. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de mediaheisa rond Shiloh, dochter van 

Angelina Jolie en Brad Pitt, die zich zou kleden en gedragen als een jongen. Een meisje met 

kort haar en jongenskleren zorgt nog steeds voor commotie. Een andere voorbeeld vinden we 

bij hermafrodiete baby’s die geboren worden met zowel een mannelijk als vrouwelijk 

voortplantingsstelsel: men verwacht van ouders dat zij de beslissing nemen of hun kind als 

jongen of meisje door het leven zal gaan (Michelman, 2000: 169). Iets daartussen is immers 
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onaanvaardbaar. Ook de heisa rond Lady Gaga’s geslacht is een voorbeeld van commotie en 

verwarring wanneer gendergrenzen niet duidelijk af te bakenen zijn. Volgens het gerucht zou 

Lady Gaga een penis hebben, waardoor men twijfelde of zij nu een man, een vrouw of beide 

zou zijn (figuur 36). Wanneer men Lady Gaga hiermee confronteerde, antwoorde zij enkele 

keren dat het waar was, andere keren leek ze te bekennen. Wanneer haar antwoord was dat het 

al dan niet hebben van een penis niet relevant is en ze besloot met ‘Big fucking deal’,  had dit 

een nog grotere verwarring als gevolg. Lady Gaga gaat op deze manier in tegen de gevestigde 

grenzen en socio-culturele constructen. Wanneer zij in het midden laat of zij man of vrouw is, 

of eender wat daartussen, of helemaal niks van beide, biedt zij een alternatief en gaat zij in 

tegen de hegemonische posities, waarden en normen.  

 

Figuur 36 ‘Bewijs’ van Gaga’s penis 

 

Michel Foucault (1984) en Judith Butler (2006) zijn belangrijke figuren in het blootleggen 

van deze cultureel bepaalde categorieën. Door genealogisch onderzoek vermijdt men 

mogelijke fouten die bij het onderzoek naar oorsprong wel zou kunnen voorkomen: zoals de 

biologische fundering en legitimatie van culturele categorieën. Net doordat men rekening 

houdt met machtsrelaties en politieke agenda’s die net deze categorieën produceren en 

reproduceren, ziet men de culturele bepaaldheid ervan (Butler, 2006: xxxi). Butlers boek heeft 

de toepasselijke titel ‘Gender Trouble’ waarmee ze wil duidelijk maken dat wanneer men 

gendergrenzen overschrijdt (wanneer men de grens tussen man en vrouw of man/mannelijk of 

vrouw/vrouwelijk niet respecteert), dit problematisch is in onze cultuur. Maar ook dat we, 
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wanneer we blindelings volgen en de grenzen blijven respecteren ongeacht de reden, deze 

problematiek onbewust goedkeuren.  

 

7.4.3 ‘Making gender trouble’  

 

‘It is not the case that fashion and clothing simply reflect an already existing sex and gender 

identity …’ (Barnard, 2002: 117). Kledij en mode kunnen culturele constructies ondersteunen 

en reproduceren, waardoor we deze steeds bevestigd zien en aannemen als realiteit. ‘Fashion 

also turns culture into nature, it naturalizes the cultural order’  (Entwistle, 2000: 144). We 

creëren een conventionele ‘code’ waardoor een bepaalde eigenschap met een bepaald 

kledingstuk wordt verbonden (Barnard, 2002: 122-3). Er is geen ‘natuurlijke’ link tussen 

bijvoorbeeld een rok en vrouwelijkheid. Het gaat om een arbitraire link tussen het kledingstuk 

als materieel object en de symbolische waarde die eraan gegeven wordt (signifiant, signifié).  

Zelfs stoffen, zoals de vrouwelijkheid van zijde en mannelijkheid van tweed, zijn gendered 

(Barnes & Eicher, 1992: 6).  

‘For the most part, the regime of representations of masculinity and femininity, while 

broader, are nonetheless resolutely gendered and fashion continues to play on gender, 

even while it periodically deconstructs it.’ (Entwistle, 2000: 180)  

De arbitraire link wordt – al dan niet bewust – vergeten waardoor de associaties en 

symbolische representaties als reëel en normaal, want natuurlijk, worden beschouwd. 

Wanneer het arbitraire karakter aan het oppervlak komt, kunnen we de dictatuur van 

dergelijke constructen aanvechten. We moéten bewust worden van het hegemonische 

cultureel discours die deze binaire constructen als natuurlijk en legitiem afdoet, en we moeten 

de ‘old dream of symmetry’ vergeten (Butler, 2006: 12, 31).  

Al wat afwijkt van deze constructen is gedoemd te verdwijnen en kan niet bestaan (Butler, 

2006: 24): 

‘Indeed, precisely because certain kinds of ‘gender identities’ fail to conform to those 

norms of cultural intelligibility, they appear only as developmental failures or logical 

impossibilities from within that domain’.  

Wanneer we geen duidelijke mannelijke of vrouwelijke kenmerken kunnen onderscheiden, 

kunnen we het geslacht van iemand gewoonweg niet meer kunnen bepalen, er is geen geslacht 

meer (Hegland, 2000: 194). Wanneer we een man gekleed als vrouw zien, maken we de 

onderscheid tussen het reële (man) en het artificiële (vrouw) (Butler, 2006: xxiii). Maar wat 

dan met transgenders? Hoe kunnen we dit onderscheid nu maken (Butler, 2006: xxiv)? We 
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kunnen een vervaging of verdwijning van gendergrenzen of geslachtskenmerken niet plaatsen 

binnen het binaire systeem: het is ofwel man-mannelijk ofwel vrouw-vrouwelijk. Zo niet, 

moeten we het gehele systeem herzien. 

Volgens Fred Davis biedt kledij en mode ons een medium om deze ambivalente gevoelens uit 

te drukken (Davis, 1992: 54). ‘Fashion is obsessed with gender, defines and redefines the 

gender boundary’ (Wilson, 1985: 117). Mode kan een genderuitdrukking zijn, los van de 

binaire structuren.  

 

Judith Butlers ‘Gender Trouble’ is een cruciaal werk bij de bewustwording van de culturele 

constructen die ons bepalen: ‘gender is performatively produced and compelled by the 

regulatory practices of gender coherence’ (Butler, 2006: 34). Wat bedoelt Butler hier nu 

mee? We moeten ten eerste af van de opvatting dat gender een eigenschap is, we moeten het 

volgens Butler eerder als relationeel beschouwen, of zelfs als een werkwoord (‘gender is 

always a doing)’ (2006: 34). Er bestaat geen genderidentiteit an sich, een genderidentiteit die 

bepaalde gender-gerelateerde praktijken en uitdrukkingen als gevolg heeft. Het gevolg is hier 

eerder de oorzaak: de genderidentiteit wordt net gevormd door deze uitdrukkingen. 

Genderidentiteit word ‘performatief geconstrueerd’ (Butler, 2006: 34).  

‘How must we rethink the ideal morphological constraints upon the human such that 

those who fail to approximate the norm are not condemned to a death within life?’ 

(Butler, 2006: xxi) 

Wanneer men afwijkt van het systeem, betekent dit een leven als outcast, een leven met 

stigma. Homoseksuelen worden nog steeds gestigmatiseerd waardoor zij niet kunnen 

deelnemen aan de ‘normale’ werkelijkheid. Hoe kunnen we de hegemonie van het heterogene 

paradigma en binaire structuren ontmaskeren en aanvechten? Hoe kunnen we ‘gender trouble’ 

teweegbrengen? Volgens Butler is de parodie uiterst geschikt om deze structuren en 

constructen aan te vechten, de ‘subversive laughter in the pastiche-effect of parodic practices’ 

(Butler, 2006: 200). De rol van een aantal popsterren kan hier nauwelijks onderschat worden: 

Freddy Mercury, Madonna, David Bowie, maar ook Lady Gaga, om er enkele te noemen, 

hebben door hun ‘gender-bending’ en ‘cross-dressing’, maar ook door hun overdreven 

voorstellingen, de gangbare identiteitsconstructies rond gender en seksualiteit aangevochten, 

in vraag gesteld en doorbroken (Entwistle, 2000: 175-6). David Bowie hield weinig of geen 

rekening met de gendervoorschriften van het hegemonische paradigma, iets waarmee hij 

commotie veroorzaakte.  
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‘The shock that Bowie prompted demonstrated that ‘traditionally men who blurred 

definitions of masculinity by expressing an overt interest in fashion were viewed 

suspiciously within Western culture’ (Miller, 2011: 76)  

De manier waarop Bowie met deze gendergrenzen speelt, deze genderbending, laat ons zien 

dat de link die gemaakt wordt tussen geslacht en gender arbitrair en artificieel is. Een man kan 

ook vrouwelijk zijn en een vrouw kan ook mannelijk zijn, er is geen natuurlijke link tussen 

vrouw-vrouwelijk en man-mannelijk (Entwistle, 2000: 178). Jean-Paul Gaultier en Marc 

Jacobs zijn beide voorbeelden van invloedrijke modeontwerpers die deze constructies in vraag 

stellen door in een rok, hét vrouwelijk kledingstuk bij uitstek, op de catwalk te verschijnen. 

Marc Jacobs wordt ook vaak naast de catwalk in rok gespot. Iets wat voor mannen nog altijd 

taboe is. 

‘For men to adopt feminine symbols in dress would be to transgress, in the realm of 

appearance, the very essence of modern masculine identity’ (Lipovetsky, 1994: 111)  

Het probleem is echter dat, ondanks de poging van onder andere Marc Jacobs, het vaak 

‘slechts’ als publiciteitsstunt wordt afgedaan. De statusambiguïteit van mode komt hier naar 

boven: mode is een krachtig medium, maar tegelijkertijd ook een medium dat getrivialiseerd 

wordt. Het is ‘maar’ mode en mode is ongevaarlijk (Davis, 1992: 35). 

Wat dan met vrouwen die zich mannelijker kleden? Men beweert vaak dat vrouwen over meer 

speelruimte beschikken dan mannen, waardoor zij gemakkelijker elementen uit de 

mannengarderobe kunnen overnemen. Dit terwijl mannen die vrouwenkledij dragen 

onderwerp van spot zijn: het is immers ‘een stap omlaag’ (Hegland, 2000: 194). Maar ook 

hier moeten we nuanceren: ook wanneer vrouwen zich mannelijk kleden worden er nog steeds 

vrouwelijke elementen (zoals make up, juwelen, ‘vrouwelijke’ stoffen) geëist waardoor elke 

poging tot transgressie in de kiem wordt gesmoord (Davis, 1992: 45).  

 

Is het niet tijd voor een radicale verwerping van deze constructen? Waarom kan Marc Jacobs 

nog altijd niet in het openbaar verschijnen in een rok zonder commotie teweeg te brengen?  

Waarom nog steeds die verwarring en taboesfeer rond transseksuelen, travestieten en drag 

queens? Waarom hetero of homo, waarom geen oneindig aantal mogelijke genderidentiteiten? 

Wanneer homoseksualiteit bepaald wordt als onnatuurlijk, is dit evengoed het geval voor 

heteroseksualiteit. Immers: geslacht, seksualiteit, gender zijn allen culturele constructies. Het 

heteroseksuele paradigma is niet pre-cultureel of neutraal. Zoals Butler het gevat 

verwoord:‘… gay is to straight not as copy to original, but rather, as copy is to copy’ (2006: 

43). Wanneer het om kopieën van kopieën gaat, om ‘simulacra’ zoals Baudrillard het 
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omschrijft, kunnen we niet meer kunnen spreken van een ‘neutraal’ en ‘natuurlijk’ origineel. 

Is elke kopie dan niet even waardevol, of zoals pessimisten het uitdrukken ‘waardeloos’?  

 

 

Figuur 37 Lady Gaga als haar mannelijk alter ego Jo Calderone 

 

Wanneer Lady Gaga op de VMA’s (2011) verschijnt als haar alter ego Jo Calderone, een man, 

veroorzaakt zij, alweer, commotie. VMA’s zijn een gelegenheid waar men zich volledig 

uitdost, waar men geanalyseerd en bekritiseerd wordt op het uiterlijk. Vrouwen kleden zich in 

galajurken, mannen in een maatpak. Lady Gaga laat de kans liggen om te schitteren in een 

prachtige galajurk. Hiermee wil zij een statement maken: waarom zou het niet aanvaard 

kunnen zijn dat een vrouw zich als man (of wat geldt als mannelijk) kleedt? 

 

7.5 Feministische kledinghervormers  

 

Mode is een ‘almost holly feminized industry’ en daarom alleen al is het een belangrijk 

onderwerp op de feministische agenda (McRobbie, 1999: 41). Het is ook een industrie – een 

van de zovele – die grotendeels gedomineerd wordt door mannen. Valerie Steel ondezocht in 

‘Women of Fashion’ (1991) waarom vrouwelijke modeontwerpers doorheen de geschiedenis 

in de minderheid waren. Een man zou een objectiever beeld van de vrouw hebben waardoor 

hij beter in staat is vrouwenkledij en mode te creëren (Steele, 1991: 11). De productie was 

nochtans een voornamelijk vrouwelijke taak: ‘The stereotype of men as creative geniuses had 

as its corollary the denigration of women as “mere” technicians’ (1991: 25). Vanuit 
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feministisch oogpunt kunnen we het argument van de vrouw-onderdrukkende patriarchale 

samenleving naar voor brengen.  

Een feminist is iemand ‘actief reageert tegen genderdogma’s en ervan overtuigd is dat 

zelfbeeld, aspiraties en kansen voor zowel vrouwen als mannen er niet beperkt door mogen 

worden’ (Michelman, 2000: 171, eigen vertaling). Volgens feministen zou mode in eerste 

instantie de onderdrukking van de vrouw in de patriarchale maatschappij in stand houden. 

Mode maakt de vrouw tot een passief object waardoor haar belangrijkste bezigheid het 

zichzelf aantrekkelijk maken is. Feministen zien de ondergeschikte positie van de vrouw 

uitgedrukt in de kledij voor vrouwen die in tegenstelling tot mannenkledij allesbehalve 

praktisch en eenvoudig was. De vrouw moest de rijkdom van haar man uitstralen waardoor 

consumptie, ‘conspicuous consumption’ zoals Veblen het uitdrukt, van de nieuwste kledij en 

accessoires haar belangrijkste taak werd.  

‘The corset is, in economic theory, substantially a mutilation, undergone for the 

purpose of lowering the subject’s vitality, and rendering her permanently and obviously 

unfit for work’ (Veblen, 1899: 280). 

Dit had als gevolg dat vrouwen in de rol van passieve actoren in de patriarchale en 

kapitalistische samenleving geduwd werden (Negrin, 1999 101-103). Het stereotiepe beeld 

van de oppervlakkige, emotionele vrouw die zich enkel focust op het uiterlijk in plaats van de 

zelfverwezenlijking kunnen we ook als reden aanduiden voor de minachtende houding vanuit 

filosofie en westers denken in het algemeen (Negrin, 1999: 108). Simone De Beauvoir 

verwoordt dit in De Tweede Sekse als volgt:  

‘The purpose of the fashions to which woman is enslaved is not to reveal her as an 

independent individual, but rather to offer her as prey to male desires; thus society is 

not seeking to further her projects but to thwart them.’ (Negrin, 1999, 103) 

De hoofdzakelijk vrouwelijke aandacht voor mode leidde tot het besluit dat vrouwen 

‘natuurlijk’ gezien minderwaardig en zwakker waren. Mode zou dus een cruciale factor zijn, 

als het ware een afleidmiddel of een zoethouder, in het mannelijke complot tegen de 

vrouwelijke sekse. Schoonheidsidealen worden, zoals feministen als Naomi Wolf en Susan 

Faludi beweren, tegen de vrouw gebruikt als ‘beauty trap’ (Steele, 1996: 185)
22

. De eerste 

vrouwenmagazines hadden het over de kunst van het ‘vrouw zijn’ (Wilson, 1985: 123) en nog 

steeds bevatten mode- en vrouwenmagazines rubrieken die vrouwen – voornamelijk blanke, 

heteroseksuele vrouwen uit de middenklasse – raad zouden moeten geven bij wat ze moeten 

                                                           
22

 ‘The Beauty Myth: How Images of Beauty Are Used Against Women’ van Naomi Wolf (1991) 
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doen om er zo goed mogelijk uit te zien. Impliciet zien we de bewering dat het de taak van de 

vrouw is om er goed uit te zien voor haar man (Barnard, 2002: 99). Bevestiging van 

mannelijke dominantie krijgen feministen ook uit andere culturen. In de Hindu-cultuur 

moeten vrouwen zich kleden naargelang de fase van menstruatie of de al dan niet 

aanwezigheid van hun echtgenoot: ‘Dress here expresses loyalty to the point of devotion: 

proper dress becomes a sign of submission’ (Barnes & Eicher, 1992: 7). Kledij en mode 

worden symbolische dragers van onderdrukking. 

 

Vrouwenmagazines zouden volgens feministen de lezers enkel overtuigen van de gebreken en 

zo een schijnoplossing bieden in consumentisme (McRobbie, 1999: 46). Deze magazines en 

glossy’s zijn rond de jaren 1980 geëvolueerd van een romantiserende en vrij brave weergave 

van de ideale (huis-)vrouw, naar een schijnbare bevrijding door middel van vrouwelijke 

seksualiteit (McRobbie, 1999: 46-47). Vrouwen en meisjes worden aangeraden een gelijke 

positie op te eisen en zich niet ondergeschikt op te stellen in elk aspect van hun leven 

(McRobbie, 1999: 55). Volgens Angela McRobbie (1999) moet onderzoek naar de inhoud en 

invloed van deze magazines aangemoedigd worden. Wat denken meisjes en vrouwen nu echt 

de inhoud? Waarom verdedigen meisjes dit beeld dat uitgedragen wordt door deze magazines 

en de populaire cultuur? Waarom heeft de feministische kritiek geen duidelijke invloed? 

Volgens Jennifer Craik (1994: 54-55) hebben vrouwenmagazines vaak een contradictorische 

inhoud waarbij zowel het ideaalbeeld bevestigd wordt, als emancipatie aangemoedigd wordt. 

De internationale afspraak, ‘the Health Initiative’, die Vogue gemaakt heeft omtrent de 

gezondheid van de modellen en verkondigde in elke editie van juni 2012, zal volgens mij 

geen echte cruciale verandering teweegbrengen. Het ideale vrouwenlichaam, zoals 

voorgesteld wordt door de media, vraagt enorm veel tijd en werk (Craik, 1994: 73). Controle 

en discipline zijn noodzakelijk, met eetstoornissen en fitness-verslavingen als gevolg. Mode 

is, zoals Craik beweert, een lichaamsdiscipline waarbij het lichaam sociaal aanvaardbaar moet 

worden gemaakt (Craik, 1994: 65). Er is de enorme sociale druk om te voldoen aan dit ideaal 

en de meisjes die onder deze sociale druk bezwijken, worden steeds jonger (Parekh, 2003). 

 

Volgens feministen worden jonge meisjes reeds vanaf hun geboorte beïnvloed en 

‘gebrainwashed’ door de patriarchale maatschappij en het bijkomende vrouwelijk ideaalbeeld. 

Vanaf de geboorte worden meisjes en jongens anders behandeld en benaderd, en verdere 

socialisering zorgt voor internalisering van de sociale verwachtingen.  
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Een reactie kwam zoals reeds gezegd vanuit de Rational Dress Society (1881) die streefde 

naar een rationelere, gezondere en functionele kijk op mode. Een nadeel van deze beweging is 

echter dat doordat men het individu wilde respecteren door de ontwikkeling van functionele 

kledij, het creatieve en expressieve van mode genegeerd werd (Steele, 1985, 149). Een deel 

van deze dress reformers waren feministen die opperden voor kledij die gezond en bescheiden 

was en geen fysieke of psychische beperking inhield (Steele, 1985, 146). Natuurlijke en 

rationele kledij moest de vrouw bevrijden van het patriarchale juk (Negrin, 1999, 99). 

Mannelijke kledij is reeds geëvolueerd naar een rationele, praktische en zogenaamd 

natuurlijke stijl en vrouwen moeten hun achterstand inhalen en dit ook bereiken zodat 

dergelijke denigrerende houding verdwijnt. De ‘bloomer’, genoemd naar Amelia Bloomer, 

bestond uit een tuniek over een wijde broek en was in vergelijking met de kledij voor 

vrouwen men veel comfortabeler en hygiënischer (Steele, 1985, 145). Deze vernieuwing werd 

al snel verlaten omdat degene die het aandurfden de bloomer te dragen, zodanig bespot 

werden dat het dragen ervan ondragelijk werd.  

 

De functionalistische benadering was echter niet probleemloos en werd bekritiseerd vanuit 

postmoderne hoek. Wanneer men een natuurlijke kledingstijl vooropstelt, gaat men uit van 

een superioriteit van natuur op cultuur (Wilson, 2003: 234). Maar wat  geldt als ‘natuurlijk’ is 

echter ook steeds cultureel bepaald: ‘Indeed, the very concept of a ‘natural’ body is specific to 

Western society.’ (Negrin, 1999:104). Ook volgens Valerie Steele is de feministische kritiek 

die berust op het onderscheid tussen het natuurlijke en het artificiële onhoudbaar (Steele, 

1996: 186). De feministische benadering van mode is echter zeer reductionistisch. Dat mode 

enkel en alleen zou bestaan als patriarchaal onderdrukkingsmechanisme is wat kort door de 

bocht. Steele (1999) concludeerde in haar onderzoek naar het korset dat vrouwen er ook 

expliciet voor kozen dit te dragen en dat vrouwen niet zomaar de rol als passieve slachtoffer 

innamen (1999: 472). Ook de opvatting dat vrouwen zich alleen voor mannen kleden is 

problematisch en tegenstrijdig met het feit dat moraliserende kritiek op uitbundige 

vrouwelijke kledingstijlen voornamelijk uit mannelijke hoek kwam. Vrouwen kleden zich ook 

niet altijd zoals mannen het ‘willen’ (Harvey, 2007, 71) en vrouwen kleden zich ook voor 

ander vrouwen (Craik, 1994: 56). We zien hier de spanning tussen mode als 

onderdrukkingsmiddel en mode als bevrijding, als plezier. Volgens Wilson (2002: 232) is een 

synthese onmogelijk. We zien hier ook de onmogelijk te overkomen paradox van mode: de 

negatieve opvatting van mode als onderdrukkend, onderwerpend, maar ook de positieve 

opvatting dat we mode waarderen en blijven waarderen. De oppositie is er een van feminisme 



119 
 

versus vrouwelijkheid (McRobbie, 1999: 47). Volgens Steele (1985: 245) is het korset niet 

enkel onderdrukking en onderwerping, maar werd het door sommige vrouwen ook expliciet 

gewenst en nodig geacht. Volgens David Kunzle was het korset ‘the scapegoat of costume 

history’ (Craik, 1994: 125). Vrouwen verlieten het korset niet omwille revolutionaire 

vrouwenrechtenbewegingen, het is eerder een evolutie waarbij een nieuw schoonheidsideaal, 

dat van de atletische vrouw (onder ander bij Chanel en Poiret) werd aanvaard.  

 

Feministen poogden een kledingstijl te ontwikkelen waarmee ze niet meer onder de invloed 

van mode – de vrouw onderdrukkende mode – zouden staan: een kledingstijl die tijdloos en 

neutraal zou zijn. Deze anti-mode zou bevrijding van de vrouw met zich meebrengen, want 

wanneer zij niet meer onder invloed van mode staat, staat zij bijgevolg niet meer onder 

invloed van de mannelijke onderdrukking. Het probleem is dat niemand aan mode kan 

ontsnappen door het imperatieve karakter van mode. Het onderliggend idee van anti-mode is 

dat er wel degelijk keuzemogelijkheid is. Dit is, zoals ook Wilson benadrukt (2003: 242) 

onmogelijk, omdat zij nog steeds deelnamen aan het mode-discours. De kritiek op de 

patriarchale, vrouwonvriendelijke maatschappij gebeurt steeds vanuit deze maatschappij. 

Feministische kleding is geen anti-mode, het is eerder een subtielere en nieuwe verwerking 

van vrouwelijkheid (Wilson, 2003: 242) Ook volgens Annette Lynch (1999: 5) is verzet en de 

wil tot verandering wel aanwezig, maar ‘bodies and by extension dress, often conform to 

existing expectations …’ Vrouwen zouden volgens Lych zich net – onbewust en ongewild – 

aanpassen aan het systeem dat ze bevechten (Lynch, 1999, 5).  

 

Dit blijkt duidelijk uit de verschillende strategieën die feministen hebben ontwikkeld, zoals 

bijvoorbeeld androgyne kledingstijl waarmee men hoopte het verwachtingspatroon te 

doorbreken en op te heffen. De opname van vrouwen zorgde eigenlijk meer voor een 

vermannelijking van de kledij dan een ‘oplossen’ van de grenzen (Paoletti & Kidwell, 2007: 

134). Feministen die zich mannelijk kleden, geven net een soort instemming.  

Een ander probleem waarmee feministische theorie wordt geconfronteerd is dat ‘vrouw’ zijn 

ook een cultureel construct is. Volgens Judith Butler is het uiterst belangrijk dat dit construct 

begrepen wordt, ‘how the category of women, the subject of feminism, is produced and 

restraint by the very structures of power through which emancipation is sought. (Butler, 

2006: 4-5). Feminisme dient rekening te houden met verschillende manieren waarop men 

‘vrouw’ kan zijn (zoals homoseksueel feminisme, feminisme van vrouwen met een andere 

etniciteit, etc.) (McRobbie, 1999: 57, 128, 131).   
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Een vraag die we hier kunnen stellen: is Lady Gaga een feministe? Lady Gaga’s antwoord 

hierop is niet eenduidig: de ene keer antwoord zij instemmend, de andere keer ontkennend. 

De beruchte ‘Pyro Bra’ die Lady Gaga geregeld draagt in haar optredens is een vuurspuwende 

beha, die de kracht van de vrouw moet symboliseren (figuur 38). Ook in de videoclip van 

‘Alejandro’ zien we Gaga met twee geweren ter hoogte van haar borst. Vrouwen bezitten 

krachtige wapens. Ook liedjesteksten op het album ‘Born This Way’ laten een indruk van 

vrouwelijke kracht en moed na. Dat Lady Gaga hier niet expliciet op ingaat, maar alleen 

beelden van sterke vrouwen wil neerzetten is veelzeggend: feminist zijn is iets overbodig. 

Waarom zouden we ons moeten afvragen of mannen en vrouwen niet hetzelfde zijn? Is dit 

niet vanzelfsprekend? Een andere keer zet Gaga een stereotiep beeld van een vrouw neer, in 

enkele interviews zegt zij een typische vrouw te zijn, die ‘gehaktballen wil maken voor haar 

man in haar ondergoed’ (Lester, 2010).  

 

Figuur 38 De ‘Pyro Bra’ 

 

7.6 Sex is power! 

 

Vanaf de jaren zestig zien we een toename van expliciete seksuele en erotische beelden: 

‘Eroticism became a playful way of flaunting new moral codes that mocked the hypocrisy of 

the establishment’ (Arnold, 2001: 72). Grenzen tussen wat aanvaardbaar is en wat niet 

beginnen te vervagen en dit mede door populaire cultuur en mode (Arnold, 2001: 65).  
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Zoals reeds vermeld is kledij een lichamelijke praktijk, waardoor het ook een erotische 

praktijk wordt (Steele, 1985, 39). Volgens Fred Davis (1992) is mode (onder andere) 

uitdrukker van de ambivalenties omtrent seksualiteit, meer bepaald tussen ingetogenheid en 

bedekking versus vertoon en exhibitionisme. Er werd reeds gezegd (supra: Drijfveren van 

mode) dat de benadrukking versus de verberging van een bepaald lichaamsdeel, de seksuele 

dialectiek (theorie van de verschuivende erogene zones), een ontstaansreden was voor mode 

(Davis, 1992: 86). Deze theorie biedt echter een te eenzijdige verklaring die gebaseerd is op 

achterhaalde theorieën over de vrouwelijke psyché (Entwistle, 2000: 186). Het gaat steeds om 

het vrouwelijk lichaam dat geassocieerd wordt met seksuele aantrekkelijkheid en in deze rol 

geduwd wordt.  

 

Het is ook niet slechts uitdrukking van, maar ook een inbrengen van seksualiteit, zoals 

Entwistle het uitdrukt: ‘they embellish the body, infuse it with sexuality.’ (Entwistle, 2000: 

181). De seksualiteit gaat niet enkel om het naakte lichaam, maar om het spel tussen het 

bedekken en het verhullen van het lichaam, om het opwekken van nieuwsgierigheid en 

verbeelding. Davis ziet in deze wisselwerking – ingetogenheid versus expliciet vertoon – een 

uitdrukking van de problematiek rond seksualiteit: hoe gaan we ermee om, willen we onszelf 

blootstellen of ons verbergen? Hoe gaan we om met deze tweestrijd? De grens tussen beide is 

heel fragiel: wat geldt als een verberging van iets, kan net een accentuering, een benadrukking 

worden en omgekeerd. Davis merkt terecht op dat de benadrukking van een bepaald 

lichaamsdeel zoals Laver en Flügel hebben voorgesteld, niet het enige motief van mode kan 

zijn. De problematiek rond seksualiteit is inderdaad belangrijk in mode, maar het is niet de 

enige problematiek. Davis (1992: 84-85) stelt ook vragen bij wat al dan niet geldt als erogene 

zone, en waarom de ene wordt verkozen boven de andere. Hoe en door wie wordt dit  

bepaald?   

 

‘Seksualiteit’ is een vrij recent begrip (19
de

 eeuw) (Entwistle, 2000: 183). Seksualiteit is, net 

zoals gender, geen natuurlijk maar wel een sociaal en artificieel construct. Foucault onthulde 

in ‘Histoire de la sexualité’ (1984) de machtsrelaties die betrokken zijn bij onze perceptie van 

seksualiteit. Wat geldt als erotisch of zedig is tijd-ruimtelijk bepaald en steeds contextueel 

gebonden, en is ook afhankelijk van de dominante standaarden van schoonheid (Entwistle, 

2000: 186). Wat geldt in het zogenaamde preutse Victoriaanse tijdperk als erotisch – de 

aanwezigheid van erotische elementen in Victoriaanse tijd werd aangetoond door David 

Kunzle (Davis, 1992: 98) en Steele (1985) – is helemaal anders dan de hedendaagse kijk. Een 
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bepaald kledingstuk kan gelinkt worden met het erotische of net niet, deze link is arbitrair en 

cultureel gecodeerd. Vrouwenschoenen met hoge hak worden beschouwd als erotisch, maar 

wanneer uit de context gehaald – of net in een andere context bekeken – kan de link 

verbroken worden. Er is geen natuurlijke relatie tussen hoge hakken en het al dan niet erotisch 

zijn ervan. Hoge hakken kunnen de beweging en houding van een vrouw sensueler maken, 

maar dit is dan ook weer cultureel bepaald. Wat geldt als erotisch wordt bepaald door deze 

cultureel bepaalde code waarvan iedereen binnen die cultuur op de hoogte is. Ook hier 

worden deze verhoudingen afgedaan als natuurlijk en daarom algemeen gangbaar.  

‘The rigid sexual identities we cultivate, and which are popularly experienced as 

‘natural’ and given at birth, are really fictions elaborated by the nineteenth-century 

sexologists; they merely imprison the waywardness of lust, constraining us in sexual 

and social roles’ (Wilson, 2003: 201). 

Mode kan ook hier een middel tot omverwerpen en verzet zijn: het uitdrukken van 

seksualiteit, van een seksuele identiteit die radicaal anders is dan de norm. De ambivalentie-

problematiek, de spanning tussen wat ‘normaal’ en wat ‘pervers’ is, zien we uitgedrukt door 

mode: zowel de bevestiging als de bevraging, zowel de reproductie als de revolte.  

Wanneer men zich verzet tegen de hegemonie van het cultureel geconstrueerd beeld van 

‘normale’ (hetero-) seksualiteit, wordt men als ‘pathologisch’ en ‘deviant’ beschouwd 

(Entwistle, 2000: 185). In Valerie Steels woorden: 

 ‘We may protest that “the pervert is always someone else!” but our fantasies betray our 

hypocrisy. What is a ‘normal’ erotic fantasy? Fantasy or imagination is inevitably about 

the forbidden and the impossible.’ (Steele, 1996: 197) 

 

Een voorbeeld dat ik hier zal bespreken is de fetisjcultuur, een underground subcultuur die 

tegen de gangbare normen ingaat en waar Lady Gaga inspiratie uit put.  

Het woord ‘fetisj’ heeft verschillende betekenissen. Voornamelijk werd de term gebruikt door 

antropologen om een voorwerp met magische krachten aan te duiden, zoals bijvoorbeeld een 

talisman (Steele, 1996, 5).  De hedendaagse betekenis van fetisj gaat meer over een object 

(voorwerpen, maar ook lichaamsdelen) dat niet alleen verbonden wordt met seksuele 

connotaties, maar als het ware er een substituut voor wordt (Entwistle, 2000: 192; Steele, 

1996: 5). Westerse mainstream mode heeft een aantal exotische elementen uit andere culturen 

overgenomen en geïncorporeerd (Craik, 1994: 36). ‘Exotisch’ kunnen we volgens Jennifer 

Craik (1994: 17) op twee manieren  definiëren: ofwel als ‘the enticing, fetishised quality of a 

fashion or style’ ofwel als ‘foreign or rare motifs in fashion’. Een mogelijke reden voor de 
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vernieuwing van westerse mode door opname van exotische elementen is het inbrengen van 

authenticiteit die in andere culturen (wel nog) te vinden zou zijn. Hierdoor kunnen we de 

toename van interesse voor ‘etnische’ mode deels verklaren. Maar een andere, en 

belangrijkere, rol die deze opname van exotische elementen heeft, is transgressie.  

 

Volgens Rebecca Arnold is de punkcultuur deels verantwoordelijk voor de opname van de 

fetisjcultuur in mainstream cultuur (2001: 77). We zien overname van elementen bij de punk 

subcultuur die oorspronkelijk tegen de burgerlijke waarden revolteerde. Vivienne Westwood 

en Malcolm McLaren, later de manager van de Britse punkband Sex Pistols, verkochten in 

hun boetiek ‘Sex’ fetisjistische kledij en accessoires, sado masochistische underground 

cultuur. Nog steeds schopt Westwood tegen de schenen van de dominante modewereld, 

hoewel ze tegelijkertijd aanvaard wordt als invloedrijk modeontwerpster. De jaren zeventig en 

de seksuele revolutie zorgden echter voor een toenemende aanvaarding en een massaproductie 

van fetisjistische objecten. Valerie Steele (1996: 33) geeft in haar boek getiteld ‘Fetish’ aan 

hoe de laatste drie decennia elementen uit deze fetisjcultuur zijn overgenomen door de 

mainstream mode en spreekt van een popularisering van fetisjcultuur.  

‘Once fetish fashions achieve a certain ‘style factor’ among trendsetters, they are 

picked up by internationally famous fashion designers whose work is then ‘knocked off’ 

by mass-market clothing manufactures’ (Steele, 1996: 55). 

Gianni Versace en zijn bondage-collectie (1992) is hier een duidelijk voorbeeld van. Een 

recent voorbeeld (herfst 2011) is de collectie van Marc Jacobs voor Louis Vuitton waarbij 

verschillende elementen uit de fetisj-subcultuur gemengd werden met mainstream mode 

(zoals de tassen met handboeien). Lady Gaga draagt vaak fetisj-geïnspireerde outfits, 

waarmee zij wat als underground en deviant gedrag wordt beschouwd naar het oppervlak wil 

brengen. Lady Gaga is heel expliciet over seks, haar outfits, video’s, optredens bevatten altijd 

verwijzingen naar seksualiteit. Ook in interviews praat zij er zonder omwegen over. Hiermee 

wil zij volgens mij aantonen dat, hoewel zij er vaak over spreekt en zingt, suggestieve gebaren 

doet in haar video’s en optredens, zij eigenlijk maar een doodgewoon iemand is wanneer het 

op seks aankomt. Wat moeten we nu geloven? Ook hier zien we uitingen van ambivalente 

spanningen die typisch zijn aan de postmoderne samenleving: enerzijds de constante 

confrontatie met seks en het seksuele, anderzijds de neiging het terug in de taboesfeer te 

willen plaatsen. Wel gebruikt zij haat status om campagnes en acties te steunen, zoals de Viva 

Glam actie van het make up merk MAC, samen met Cindy Lauper, waarvan de opbrengst 

naar een organisatie gaat die mensen en gezinnen die geconfronteerd worden met HIV en aids 
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ondersteunt. Ook heeft zij een belangrijke rol gespeeld in de actie voor homorechten en 

beweert zij groot te zijn geworden door de homocultuur, zij wil er dan ook iets voor terug 

doen. zij wil echter niet als een homo-icoon beschouwd worden. Lady Gaga wil geen 

uitdrukkelijke uitspraken doen, net omdat het volgens haar eigenlijk onbelangrijk is: wie of 

wat je bent, hoe ‘anders’ of ‘normaal’ je ook bent, het maakt niet uit. Ook rond haar 

biseksualiteit is zij niet duidelijk: zij beweert in het verleden verliefd te zijn geweest op 

vrouwen, maar wordt enkel aan mannen gelinkt. Wat we hieruit kunnen besluiten is dat zij het 

met opzet in het midden laat, omdat het eigenlijk niet uitmaakt of je nu hetero, homo of bi 

bent, of geen van deze ‘categorieën’.   

 

 

 

Figuur 39 Lady Gaga fetisj geïnspireerd 

 

Problematisch is dat wanneer subculturele stijlen overgenomen worden door deze mainstream 

mode het zijn kracht en authenticiteit verliest (Steele, 1996: 189). Mode wordt voorgesteld als 

een ongevaarlijk medium, zoals Steele het stelt (1996: 42), waardoor de fetisjcultuur door de 

opname ongevaarlijk gemaakt wordt. Wanneer alles toegelaten is, kan men dan nog 

shockeren, revolteren? Wanneer alles uiteindelijk wordt geneutraliseerd, hoe kunnen we dan 

nog duidelijk maken dat we er niet akkoord mee zijn, dat we een andere visie hebben die 

radicaal verschillend is van de dominante cultuur en mode? Wanneer alles opgenomen en 
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onschadelijk gemaakt wordt door die dominante mode, kunnen we dan nog spreken van 

beperkingen?  

 

Arnold (1999: 488) merkt op dat we denken bevrijd te zijn van morele beperkingen, dat de 

seksuele revolutie een radicale ommekeer teweeg bracht (de media confronteert ons hier elke 

dag mee), maar we worden tegelijkertijd nog steeds beperkt en geleid door de angst omtrent 

seksualiteit. De zonde van seksualiteit en het taboe rond het naakte lichaam en het gevoel van 

schaamte die het veroorzaakt, blijft ons achtervolgen. Deze spanningen, contradicties en 

ambivalenties rond het lichaam worden door mode uitgedrukt. Zo worden ambivalente 

gevoelens omtrent het vrouwelijke lichaam en de vrouwelijke seksualiteit in mode onderzocht 

(1999: 495). Alexander McQueen, meester in transgressie van mode-normen, bracht het beeld 

van de krachtige, sterke vrouw die soms zelfs bedreigend en gevaarlijk werd. Men werd als 

het ware gedwongen afstand te nemen van deze vrouw. Het is geen duidelijke 

verleidingstrategie meer (Evans, 2003: 96-97). 
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Besluit deel 2 
 

Wat we uit deel 2 kunnen besluiten is dat mode een belangrijk middel tot de expressie en 

bemiddeling van individuele en sociale ambivalenties en ambiguïteiten. Via mode kunnen we 

de gevestigde waarden en normen in vraag stellen en een contra-hegemonische positie 

innemen. We kunnen de gangbare socio-culturele constructen in vraag stellen. Mode, muziek 

en kunst bieden ons een uitstekende manier om dit te doen, zoals we bij popicoon Lady Gaga 

zien. Zij laat ons nadenken over wat we als evident aannemen en biedt ons alternatieven, 

onder andere over schoonheid, seksuele geaardheid, gender, sociale klasse, etc. Zo kan mode 

uiting geven aan ambivalente spanningen en gevoelens, kan mode ons helpen ze een plaats te 

geven.  
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Deel 3 Identiteit en authenticiteit 
 

 

In deel drie bespreek ik de rol die mode kan hebben bij identiteitscreatie en –transformatie 

(hoofdstuk 8). De interactie tussen mode en het lichaam zorgt voor een identiteitsconstructie, 

zowel een individuele identiteit als een sociale identiteit. Belangrijk is dat we rekening 

houden met de instabiliteit van een identiteit: het is steeds een proces en nooit af. Net door 

deze bewustwording vallen we niet ten prooi aan essentialistische benaderingen van identiteit 

waardoor we bijgevolg vervallen in stereotiepe voorstellingen op basis van gender, geslacht, 

leeftijd, sociale klasse enzovoort. De rol van de celebrity is belangrijk in de 

identiteitsconstructie van het postmoderne individu. De consumptiecultuur en fancultuur, die 

intrinsiek aan elkaar gelinkt zijn, bieden een gigantisch uitgebreide basis aan mogelijkheden 

waaruit het individu kan kiezen. In hoofdstuk 9 bespreek de bewustwording van het niet 

bestaan van de moderne cult van de authenticiteit. In de postmoderne samenleving worden we 

geconfronteerd met de vluchtigheid en het illusoire van de stabiele identiteit. We hebben 

meerdere identiteiten, kunnen daarom transformeren, verschillende rollen opnemen. Zo zijn 

we ook allen performers, we hebben allen wat gemeen met Lady Gaga.  
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Hoofdstuk 8 

Creatie en transformatie van identiteit 
 

 

8.1 Mode en identiteitsconstructie  

 

Wanneer we ons afvragen waarom mode zo belangrijk kan zijn in het hedendaagse leven, 

kunnen we de expressie van identiteit als een van de belangrijkste rollen van mode aanduiden. 

Zoals reeds besproken (hoofdstuk 4) werd identiteit werd in de moderne samenleving 

losgemaakt van sociale categorieën, waardoor het individu zichzelf moest creëren. De 

moderniteit is een periode van twijfel (Giddens, 1991: 21). Het is een periode met vele 

contradicties: van ‘self-discovery and self-mockery with self-delight and self-doubt.’ (Berman, 

1982: 23). Het individu is steeds minder gebonden aan vooraf bepaalde identiteit van gender, 

klasse, etniciteit, etc., zoals in premoderne samenlevingen (Sweetman, 2003: 528). De 

overgang van premoderne naar moderne samenleving moeten we echter als evolutie eerder 

dan revolutie bekijken. In de  vroege moderniteit waren er nog steeds belangrijke restricties, 

maar deze waren steeds minder statisch en gereguleerd door instituties (Sweetman, 2003: 530; 

Giddens, 1991: 74-75). Ook Douglas Kellner (1992: 141) stelt vast dat identiteit nog steeds 

(weliswaar in mindere mate) wordt beperkt, ook nu nog. In de postmoderniteit zien we nog 

een versterking van de dwang om een identiteit te creëren, om een bepaalde levensstijl te 

selecteren: ‘we have no choice but to choose’ (Giddens, 1991: 81). We worden gedwongen te 

kiezen. Deze keuzemogelijkheid is eigen aan onze samenleving. Dit wil niet zeggen dat we 

niet meer gebonden zijn aan predisposities:  

‘The clothes we choose to wear represent a compromise between the demands of the 

social world, the milieu in which we belong, and our own individual desires.’ 

(Entwistle, 2000: 114) 

 

Naarmate het verdere verloop van de moderniteit vervagen deze regels en normen steeds 

meer, en wordt identiteit een vrije keuze. Volgens Anthony Giddens (1991) wordt zelf-

reflexiviteit belangrijk in de laat-moderne samenleving. De mens is volgens hem een (zelf-) 

reflectief wezen: ‘that to be a human being is to know … both what one is doing and why one 

is doing it’ (1991: 35). We moeten onze eigen identiteit construeren en presenteren waardoor 

reflectie over hoe we dit gaan aanpakken noodzakelijk wordt: ‘the self becomes a reflexive 
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project’ (1991: 32). Hoe zal ik mezelf presenteren? Hoe wil ik dat anderen mij zien? Wat is 

volgens mij de beste keuze?  

In onze samenleving is reflectie over onszelf als project cruciaal en neemt het creëren van een 

identiteit een dominante plaats in.
23

 Mode laat ons toe onze identiteit via het uiterlijk uit te 

drukken en tentoon te stellen. Wilson omschrijft het mooi in volgend citaat: 

‘All art draws on unconscious fantasy; the performance that is fashion is one road from 

the inner to the outer world. Hence its compulsiveness, hence our ambivalence, hence 

the immense psychological (and material) work that goes into the production of the 

social self, of which clothes are an indispensable part’ (Wilson, 2003: 246) 

 

Mode is dus een medium waarbij we de eigen persoonlijkheid kunnen verbinden met de 

onpersoonlijke omgeving (Giddens, 1991: 33). Het lichaam is een canvas waar we onze 

identiteit op kunnen uitstallen en dit met behulp van mode.   

‘Body-fashion interaction lends expression to the unconscious experience of self, both 

internally as a part of a “selfing” process, and externally by creating an identity to 

present to others.’ (Boultwood & Herrard, 2000, 301)  

Zoals uit het citaat van Boultwood en Herrard blijkt maakt de interactie tussen het lichaam en 

mode het mogelijk onze eigen identiteit te ontwikkelen, en deze dan ook te presenteren aan 

anderen. Volgens de definitie van Janice Miller (2011: 111) kunnen we identiteit beschouwen 

als de ervaring en beschouwing van onszelf, alsook de ervaring van anderen, die wordt 

uitgedrukt door middel van wat Miller aanduidt als ‘culturele praktijken’, namelijk onder 

andere mode en muziek (2011: 111, eigen vertaling). We drukken uit wie we zijn (of denken 

te zijn) via onze verschijning. Anderen interpreteren dit op een bepaalde manier en drukken 

op hun beurt uit wie zij zijn (of denken te zijn). Deze betekenisuitwisseling heb ik reeds 

besproken in hoofdstuk 3.  

Uit literatuurstudie blijkt dat de meeste auteurs de stilering van het lichaam als onderdeel van 

het identiteitsproject als enorm belangrijk aanduiden (Sweetman, 2003: 531). Het is, zoals 

Jennifer Craik (1994: 1) omschrijft ‘an active process or technical means for constructing and 

presenting a bodily self.’ Ook Fred Davis (1992: 25) ziet het uiterlijk als representatie van het 

innerlijk: ‘kledij is de visuele metafoor voor identiteit’. De uiterlijke verschijning is volgens 

Giddens ‘a means of symbolic display, a way of giving external form to narratives of self-

                                                           
23

 Ik kom later terug op het feit dat dit aanvankelijk een ‘ontdekken’ van de echte identiteit is, en niet een 
creatie. Het zoeken naar de authentieke identiteit is wat de moderne mens als taak had, het bewustzijn dat er 
niet zoiets is als een ‘authentieke’ identiteit brengt de postmoderne mens ertoe deze te creëren.  
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identity’ (1991: 62). Het lichaam is volgens Giddens dan ook geen passief object in de 

identiteitsformatie. Integendeel, het is een belangrijk constitutief element net omdat het een 

verlenging is van de identiteit (1991: 77).  

Door de ontwikkeling naar een consumentencultuur, waarbij consumptie ook niet meer 

gebonden is aan klasse, gender, etniciteit, etc., worden heel wat mogelijkheden aangeboden 

(Sweetman, 2003: 530). Kaiser, Nagasawa en Hutton (1985a) hebben in hun werk vastgesteld 

dat de intensifiëring van ambiguïteit en ambivalente gevoelens in de postmoderniteit deels 

voortkomt uit een significante toename van de ‘appearance-modifying commodities’. Een 

enorme aantal keuzemogelijkheideden is een gevolg van de steeds belangrijk wordende 

consumentencultuur. Een belangrijke kritiek van deze vrijheid van keuzemogelijkheden 

kunnen we via het begrip ‘habitus’ van Pierre Bourdieu formuleren (2003: 529). ‘Habitus’ 

houdt in dat onze positie (deels) vooraf bepaald is, dat we ons niet geheel vrij kunnen 

bewegen. Maar habitus maakt dit bewegen ook net mogelijk, waardoor we kunnen spreken 

van een bepaalde vrijheid en de kritiek van determinisme (o.a. Jenkins, 1982) niet geheel 

terecht is (Sweetman, 2003: 532-3).  Ik volg hier een (niet-deterministische) middenweg, 

gebaseerd op Lois McNay’s begrip ‘habitual reflexivity’, wat het volgende inhoudt: enerzijds 

de toename van zelf-reflexiviteit van Giddens, anderzijds de habitus van Bourdieu 

(Sweetman, 2003: 529). Zoals Sweetman (2003: 534) helder samenvat: ‘habitus allows one to 

respond to the current state of play, whilst simultaneously limiting one’s responses…’ We 

kunnen dus inderdaad spreken van vrijheid, maar deze is niet absoluut. Complete zelf-creatie 

is een mythe: we worden nog altijd bepaald door culturele normen en waarden (Esposito, 

2011: 608).  

‘If liberated dress meant doing your own thing, no one ever commented on how strange 

it was that everybody wanted to do the same thing.’ (Wilson, 2003: 240)  

 

Het is belangrijk hier reeds op te merken dat ‘identiteit’ nooit een enkele stabiele notie is. Het 

is iets wat steeds onder constante beïnvloeding staat. Ook hebben we verschillende 

identiteiten voor verschillende contexten: verschillende rollen die we vervullen waardoor we 

betekenis aan onszelf geven. ‘Identities are meanings one attributes to oneself in a role’ 

(Burke, Reitzes: 1981: 84). Volgens Howard (2000) hebben we verschillende sociale 

identiteiten op basis van etnische afkomst, seksualiteit, klasse of maatschappelijke positie, 

fysieke en mentale vaardigheden, leeftijd, gender, etc. Deze kunnen niet los van elkaar gezien 

worden: we moeten identiteit in zijn geheel bekijken (2000: 381, 388). Het wordt dus 

problematisch wanneer men uitgaat van een essentie in identiteit, bijvoorbeeld gender of 
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seksualiteit, waardoor stereotiepe beelden ontstaan en als legitiem worden afgedaan (Cerulo, 

1997: 388).  De identiteit is niet een op zich vaststaand gegeven dat aanwezig is in het 

individu en dat op een directe manier tot uiting komt. We moeten ook de link tussen de 

sociale omgeving en het zelf in rekening brengen, de identiteit is ook een sociaal product 

(1981: 84). Identiteit wordt gevormd door alledaagse interactie met anderen (Howard, 2000: 

372) en door middel van identificatie (dit als gevolg van de zelf-reflexiviteit van het individu). 

We reflecteren over onszelf en over anderen, identificeren ons er al dan niet mee en integreren 

feedback in deze reflectie (Stets, Burke, 2000: 224; Hogg, Terry, White: 1995; Burke, 

Reitzes: 1981: 84). Zo kunnen we ook spreken van een collectieve identiteit. Onderzoek van 

onder andere Peter Burke (1981) heeft uitgewezen dat er een wederkerige beïnvloeding 

bestaat tussen de identiteit en het gedrag: we kiezen vaker voor gedrag dat onze identiteit 

bevestigt en ondersteunt, en dit gedrag beïnvloedt onze identiteit dan weer.  

Volgens Barnes en Eicher (1992: 1) wordt de persoonlijke identiteit bepaald door de spatio-

temporele positie, alsook de specifieke gemeenschap waartoe men behoort. Er is niet zoiets 

als een voorbepaalde, pre-culturele identiteit, zowel op individueel als collectief vlak. Het is 

niet zo dat we eerst een bepaalde identiteit hebben en op basis daarvan beslissen welke stijl 

we gaan aannemen. Het is eerder een wisselwerking: ons uiterlijk vormt ons innerlijk en 

omgekeerd. Identiteit is dus een proces en een pluraliteit.  

Een probleem dat hieruit volgt is dat de zoektocht naar een standvastige en duidelijke 

identiteit tevergeefs is, een antwoord op de vraag ‘Wie ben ik’ blijft vaak uit. Onze identiteit 

is veranderlijk en evolutief, met ambivalente spanningen en paradoxale situaties als gevolg. 

Crisis en onzekerheid is iets waarmee we leren leven, maar is onmogelijk onderhevig aan 

routine: ‘nothing can be taken for granted’ (Sweetman, 2003: 540; Giddens, 1991: 184). Met 

andere woorden: wanneer ik ervoor kies een bepaalde levensstijl aan te nemen, wil dit niet 

zeggen dat er geen alternatieven zijn.    

 

Receptie van de postmoderne theorie rond consumentisme is dubbel: ofwel heerst een 

pessimisme waarbij het gevaar van vrijheid rond identiteit benadrukt wordt, ofwel een 

optimisme waarbij consumptie en identiteit als een creatief spel beschouwd worden 

(Sweetman, 2003: 531). De pessimistische benadering houdt in dat wanneer we niet meer 

gebonden zijn aan predisposities, wanneer vrijheid wel (idealiter) absoluut zou zijn, we geheel 

kunnen ontsporen. We hebben geen zekerheden meer en we gaan ten onder aan twijfel en 

onzekerheid. Een ander gevaar is dat we niet kunnen ontsnappen aan het oordeel van anderen. 

Dit was zeker niet anders in de premoderne tijd, maar het moderne individu wordt 
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geconfronteerd met het oordeel van anderen dat persoonlijker en individueler wordt. ‘Kleding 

is dus de risicovolle frontlinie waarin de eigenwaarde gestalte krijgt, of vernietigd wordt’ 

(Lauwaert, 2006: 189). De identiteit wordt, zoals reeds gezegd, bijgevolg ook deels 

geconstitueerd door de Andere (Kellner, 1992: 142). Het oordeel van anderen is iets waar we 

steeds op anticiperen (Küchler & Miller, 2005: 6). Ook Foucault heeft benadrukt dat er niet 

echt sprake kan zijn van vrijheid, aangezien de machtsrelaties nog steeds aanwezig (Entwistle, 

2000: 21). Sophie Woodward (2005) heeft bestudeerde dit aan de hand van casestudies 

waarbij drie vrouwen gevolgd werden bij hun samenstelling voor een gepaste outfit voor een 

bepaald evenement. Daaruit bleek dat we niet volledig vrij zijn in de samenstelling en keuze 

van een kledingstijl en zelfexpressie. Zo is er steeds de angst om niet goedgekeurd te worden 

door anderen, waardoor we anticiperen op het oordeel en ons kwetsbaar opstellen. 

Verwachtingen spelen dus nog steeds een cruciale rol.  

 

Verschillende postmoderne theorieën, onder andere van de Frankfurter Schule, verkondigen 

‘de illusie en de mythe van de identiteit’ (Kellner, 1992: 143). Zij spreken van complete 

fragmentatie van de cultuur, waardoor een stabiele identiteit zo goed als afwezig is. Betekenis 

ligt niet meer in het object zelf, waardoor het lijkt alsof er niks meer betekenisvol gevonden 

kan worden. Douglas Kellner (1992: 148) reageert hiertegen: ‘I would argue that television 

and other forms of mass-mediated culture play key roles in the structuring of contemporary 

identity’. Het individu kan als het ware inspiratie opdoen wanneer hij gebombardeerd wordt 

met beeldmateriaal dat typisch is aan de consumentencultuur in het postmoderne tijdperk.   

‘Consumption is central to postmodern life, because it increases an individual’s power 

to use consumer goods in the identity formation and/or expression process.’ (Clancy, 

2008: 2) 

Michael Solomon (1983: 320) beweert dat postmoderne consumptie een consumeren is van 

goederen naargelang de geschikte sociale rol: 

 ‘It is argued that consumers employ product symbolism to define social reality and to 

ensure that behaviors appropriate to that reality will ensue’.  

Producten worden gekocht om behoeften te vervullen en symbolische communicatie van een 

zelfbeeld mogelijk te maken, consumptie omwille van ‘impression management’. Volgens 

Solomon is dit ook in omgekeerde richting: ‘Products also can play an a priori role as stimuli 

that are antecedent to behavior’ (1983: 322). De producten worden in het eerste geval 

gebruikt om zichzelf uit te drukken, maar kunnen ook stimuli zijn voor zelf-bepaling (1983: 
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323). Hier stuiten we terug op de paradox van conformisme-individualisme: niet alleen 

consumptie als conformisme, maar ook als individualisering, differentiatie.  

 

8.2 De transformatie van het zelf 

 

Door de potentiële misleiding kan men de vraag stellen of het uiterlijk representatief is voor 

identiteit. Transformatie is mogelijk door de zelf-reflexiviteit: net doordat we bewust zijn van 

de instabiliteit van onze identiteit, weten we bijgevolg dat transformatie mogelijk is.  

‘If we comprehend liquid identity as the performance of a dress rehearsal, the ‘real me’ 

is consequently a mere illusion and authenticity a sheer chimera’ (Smelik, 2011: 82). 

De consument neemt een actieve en creatieve rol aan. Featherstone merkt op dat in onze 

moderne cultuur ‘a new conception of the self has emerged – the self as performer’ (Negrin, 

1999) (zie volgend hoofdstuk). Dankzij media en massacommunicatie hebben we genoeg 

middelen voorhanden om de identiteit te creëren als een waardevolle notie.  

‘Identity may now be thought of as an ongoing performance which is immediately 

undermined as the ‘appearance of authentic identity’ and with all the theatrical and 

spectacular connotations that accompany the idea.’ (Barnard, 2002: 167) 

Een nieuwe persoon, ‘de modepersoon’, werd gevormd, volgens Lipovetsky iemand met een 

voortdurende verandering in smaak, zoals bijvoorbeeld Madonna (Svendsen, 2008: 135): 

 ‘The kinetic, open personality of fashion is the personality which a society in the 

process of rapid transformation most need.’ (Evans, 2003: 6).  

 

Ik volg hier het onderscheid van Grant McCracken (2008) in zijn theoretisch onderzoek naar 

transformatie en de plaats binnen de gemeenschap. Dit onderzoek is relevant voor dit werk 

omdat het focust op de oorsprong van onze hedendaagse cultuur die volgens McCracken 

gefundeerd is op transformaties (2008: 293). Onze postmoderne cultuur wordt gekenmerkt 

door individuen die niet (meer) bepaald worden door een stabiele identiteit, maar 

verschillende identiteiten hebben. We kunnen transformeren, we kunnen ons her-uitvinden en 

blijven heruitvinden (2008: 294). Achter McCrackens onderzoek schuilt de premisse dat het 

hebben van een vaste of weinig veranderlijke identiteit een mythe is. We kunnen hier ook het 

vraagstuk van authenticiteit bij plaatsen: hebben we een authentieke identiteit, en zo ja, hoe 

kunnen we die dan vinden, ontdekken? Wanneer we uitgaan van de mythe van authenticiteit, 

kunnen we dan nog spreken van een individu met een eigen identiteit, welke alternatieven zijn 
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er dan? McCracken (2008) maakt een onderscheid tussen vier transformatieroutes: 

traditionele transformatie, statustransformatie, moderne en postmoderne transformatie.  

 

De traditionele transformatie vinden we voornamelijk terug bij traditionele gemeenschappen 

die conservatief en quasi-onveranderlijk zijn, volgens McCracken kunnen we dan ook beter 

spreken van anti-transformatie (2008: 47). Hij stelde de vraag of transformatie  ook al zou 

deze zeer beperkt zijn –  mogelijk was in deze samenleving en zocht een antwoord in rituelen 

en mythes. Rituelen zijn duidelijk afgebakende gebeurtenissen die niet alleen een helende en 

begeleidende, maar ook een bevragende functie hebben (2008: 36-7). Vaak zijn ze eeuwenoud 

en worden ze in hun oorspronkelijke vorm doorgegeven, en net doordat ze zo lang bestaan 

worden ze gelinkt aan kennis. De rol van het individu in het ritueel is eerder beperkt, ze zijn 

er niet enkel voor dit individu, maar voor de gehele gemeenschap. Het collectieve heeft 

voorrang op het individuele, en ruimte voor bevraging en verandering door dit individu is er 

zo goed als niet: ‘ritual is necessarily closed to individual control and manipulation’ (2008: 

38-39). Het individu is volgens McCracken ‘niet geïndividualiseerd’ (2008: 50).We kunnen 

hierbij opmerken dat westerse rituelen nog steeds bestaan, hoewel ze niet altijd duidelijk zijn 

door hun getrivialiseerde status (2008: 38). Overgangsrituelen hebben nog steeds een 

belangrijke rol in onze samenleving, het verschil is dat deze ruimte laten voor transformatie, 

waardoor we volgens sommigen eerder kunnen spreken van ‘ceremonieën’ dan ‘rituelen’ 

(2008: 38). Een ceremonie hoeft niet, zoals wel bij rituelen, volgens de regels te verlopen. Een 

voorbeeld is het huwelijk: hedendaagse huwelijken verlopen niet steevast meer volgens 

hetzelfde patroon en het symbolische wordt steeds vager. Volgens Annette Lynch (1999: 9) 

kunnen we in rituelen niet alleen een bevestigende, maar ook transformerende rol van 

culturele normen en waarden door middel van kledij opmerken. In het ritueel is er volgens 

haar wel degelijk ruimte voor transformatie waardoor het individu een minder passieve rol 

heeft. Ook de mythe is een vorm van collectieve transformatie die niet onderhevig is aan 

verandering en transformatie (2008: 43). De kennis – of net de in vraagstelling van kennis – 

die via de mythe wordt gegeven is onveranderlijk. Mythen zijn volgens Freddy Decreus 

(2010) net waardevol omdat ze in hun oorspronkelijke vorm nog steeds noodzakelijk zijn in 

onze postmoderne cultuur.  

 

De statustransformatie komt voor in hiërarchische samenlevingen waarbij het individu wordt 

bepaald door zijn plaats in deze verticale orde en opwaartse transformatie verlangd en 

mogelijk geacht wordt. Volgens McCracken is dit vooral in westerse gemeenschappen 
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waarbij status gezien wordt als ‘a location in social space and this is seen as vertically 

oriented’ (2008: 56). Het verlangen naar de verbetering van de sociale positie zien we volgens 

McCracken in sociale theorieën als ‘social emulation, ‘conspicuous consumption’.  

 Deze opwaartse transformatie kan volgens McCracken door aanpassing van het uiterlijk, het 

innerlijk en de bezittingen (2008: 56) en dit door middel van imitatie. Cultivering van het zelf 

is belangrijk opdat deze transformatie mogelijk en geloofwaardig wordt, want kritiek en 

evaluatie door anderen geven de doorslag. Hoe we onszelf presenteren wordt nog steeds 

onderworpen aan het kritische oog van anderen: zijn we wel geloofwaardig, tonen we wat we 

willen tonen? We zien het belang van kledij als krachtig middel geïllustreerd door de 

introductie van de ‘sumptuary laws’: deze wetten tonen aan dat de elite het wel degelijk 

mogelijk achtte dat iemand zich door middel van zijn uiterlijke verschijning (masker) zich 

kon tot hun niveaus kon verheven. Status lijkt gelijk gesteld te worden met uiterlijk/ kledij. 

(Tseëlon, 2001: 29). Volgens McCracken is hier ook sprake van anti-transformatie: het lijkt 

alsof transformatie toegelaten is (toenemende sociale mobiliteit), maar er is nog steeds een 

neiging naar anti-transformatie. Wanneer een individu van de middenklasse zijn status 

verhoogd en dus – idealiter –tot de elite behoort, wordt dit individu geconfronteerd met 

negatieve reacties: zowel uit de groep waartoe hij behoorde, als de groep waartoe hij nu zou 

moeten behoren. Transformatie is mogelijk, maar het gaat om beperkte mogelijkheden (2008: 

82-84).  

 

 ‘This is a now customary technique of identity formation, in which the marginal group 

appropriates the stereotype and makes it their own’ (McCracken, 2008: 81). McCracken 

(2008: 81) heeft het voorbeeld van Madonna die zich als ‘material girl’ voorstelde. We 

kunnen gelijkaardig voorbeeld vaststellen bij Lady Gaga: ‘monster’. Lady Gaga refereert naar 

zichzelf als Mother Monster en haar fans zijn de Little Monsters. Lady Gaga’s boodschap gaat 

om het aanvaarden van hoe je bent, hoe je geboren bent (Born This Way) en dit niet te 

verloochenen of te verstoppen wat de reactie van anderen ook is. Doordat men ‘anders’ is en 

afwijkt van de zogenaamde gangbare norm (norm-aal), wordt men in de positie van ‘outcast’, 

‘freak’, en zelfs ‘monster’ geduwd. Deze eigenschap die aanleiding is tot wat oorspronkelijk 

wordt beschouwd als inferieur wordt omgevormd tot voordeel: de eigenschap geeft net een 

meerwaarde. Lady Gaga en haar ‘Little Monsters’ dragen hun stigma met trots. Goffman 

definieerde stigma als de eigenschap dat de oorzaak is van de randpositie van het individu 

(Tseëlon, 2001, 55).   



136 
 

McCracken ziet de barrière tussen centrum en rand verdwijnen in onze hedendaagse 

samenleving: het centrum is niet meer zo ‘magnetic’ en ‘the costs of exclusion are not so 

high’ (McCracken, 2008: 81). De sociale implicaties van uitsluiting en wering uit het centrum 

zijn volgens mij nog steeds aanwezig, zo niet meer aanwezig. Nuancering is hier echter op 

zijn plaats: het centrum heeft zijn glans niet verloren, maar individuen worden er niet meer zo 

door verblind. De kosten van uitsluiting zijn nog steeds, in tegenstelling tot wat McCracken 

beweert, hoog, maar ze zijn niet meer zo zichtbaar en radicaal zoals in de klassensamenleving, 

ook net omdat klassenverschillen subtieler zijn geworden. De media confronteert ons op 

constante basis met wat nu als het centrum geldt en maakt een imperatieve claim dat we 

hieraan moeten voldoen. Lady Gaga laat ons zien dat dat de uitsluiting tot het centrum wegens 

‘anders-zijn’ nog steeds problematisch is, maar dat het behoren tot dit centrum niet meer dat 

is waar naar gestreefd moet worden (hierbij sluit ik mij wel aan bij McCracken). Het centrum 

is een utopie geworden. Dit is volgens mij de reden waarom McCracken beweert dat er in 

onze westerse samenleving geen centrum en rand meer zijn (McCracken, 2008: 82).  

‘When these groups behave in this way, they tell us at the very least that they care so 

little about inclusion they are now prepared to celebrate their exclusion’ (McCracken, 

2008: 82). 

Lady Gaga en haar Little Monsters vieren dit op het ‘Monster Ball’, de naam van haar 

tournee. Dat zij hun uitsluiting vieren is veel gezegd, maar zij zijn trots op hun status als 

‘anders’, als ‘monster’. Hier zien we de paradoxale tegenstelling individualisme en 

conformisme: het anders-zijn wordt gevierd, maar iedereen viert samen hun anders-zijn, wat 

hen eigenlijk niet zo verschillend maakt van elkaar. Misschien kunnen we eerder spreken van 

een zelf gecreëerd centrum.  

 

Voorgaande pre-industriële samenleving(en) beperkten de transformatiemogelijkheden. Hier 

komt verandering in vanaf het aanvang van de Industriële tijdperk. Klassenverschillen worden 

subtieler zodat ze lijken te verdwijnen en het individu wordt niet meer beperkt door de klasse 

waarin hij  geboren wordt. Instituties zoals de adel, de Kerk, de staat verliezen aan invloed en 

maken plaats voor Grote Verhalen van objectiviteit, rationaliteit, vooruitgang, etc. 

(McCracken, 2008: 109). Sociale mobiliteit neemt exponentieel toe, de middenklasse verwerft 

enorme kapitalen dankzij de industrie en de arbeidersklasse krijgt meer mogelijkheden. 

Massaproductie veroorzaakt een toenemende massaconsumptie. Het individu krijgt de 

mogelijkheid zichzelf als autonoom individu te definiëren en te ontdekken: ‘idealized 

autonomous, abstract individual existing free of society yet living in society’ (2008: 86). De 
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moderne mens voelt zich opgelucht door de bevrijding van het verleden, maar is ook angstig 

omwille de onzekere toekomst (2008: 88). Het is een ‘open-ended world’ (2008: 107) die 

gericht is op de toekomst. De zoektocht naar het authentieke zelf is het meest waardevolle: 

niet meer het behoren tot een klasse, voldoen aan de verwachte sociale en culturele normen. 

We zien dit overduidelijk bij de Beat-generation
24

, een subcultuur van rond 1950 die de 

zoektocht naar het ‘echte’ en ‘authentieke’ als doelstelling had. Ze zetten zich af tegen de 

klasse waarin ze geboren werden (vaak de gegoede middenklasse) en confronteerden zichzelf 

met armoede, druggebruik, alleen zo kon men zichzelf ontdekken (McCracken, 2008, 91-99). 

Het constant op weg zijn, vrij zijn, bood een blik op het onbekende en de toekomst, het was 

een ‘pursuit of authenticity’ (McCracken, 2008: 305-6). Het authentieke zelf is het meest 

waardevolle, de herdefiniëring van het zelf door zich te verlossen van predisposities en 

verwachtingen. We zien hier de subcultuur als reactie op de mainstream cultuur en de 

weigering om hieraan deel te nemen. Transformatie was mogelijk, maar ‘the self was 

relatively well defined and well-guarded’ (2008: 279).  

 

Postmoderniteit en transformatie kunnen we niet los van elkaar zien. Er zijn zo goed als geen 

grenzen meer: geen grenzen tussen onszelf en de wereld, maar ook niet in de wereld zelf 

(McCracken, 2008: 278-9). ‘Postmodern selves move in time and space, crossing religious, 

ethnic, and even species boundaries (…)’ (2008: 278). Het is ook echter een confrontatie met 

de mythe van authenticiteit: is er eigenlijk wel een ‘authentiek zelf’? Net door dat wat de 

postmoderne samenleving kenmerkt, – intertekstualiteit, het symbolische zonder oorsprong, 

het verdwijnen van grenzen, de mogelijkheid van transformatie voor iedereen, etc. – is de 

zoektocht naar het ‘echte’, de ‘realiteit’, het ‘ware’ een hopeloze zaak.  

Zowel het individu als de wereld is volgens McCracken ‘poreus’ waardoor grenzen vervagen 

en zelfs verdwijnen (2008: 278-280). Net doordat weerstand verdwijnt, ‘categorieën 

vervagen’, zoals McCracken (2008: 280) uitdrukt, wordt alles mogelijk. De poreusheid van 

het individu en de wereld zijn volgens McCrackens analyse de eerste twee principes van 

postmoderne transformatie. Elk principe is zowel positief als negatief, ‘vormt zowel een 

mogelijkheid als een probleem’ (McCracken, 2008: 291)
25

. De poreusheid biedt een oneindig 

                                                           
24

 McCracken verwijst tegerlijkertijd naar Brightwork om hun zelfde doel – ondanks hun radicale 
tegengesteldheid – te verduidelijken als typisch modern. ‘On the Road’ (1957) van Jack Karouac is een duidelijk 
voorbeeld van de Beat-cultuur. 
25

 McCracken bespreekt niet alle mogelijkheden en problemen bij elk principe niet expliciet in zijn analyse, ik 
leidt deze af uit zijn uiteenzetting. 
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aantal mogelijkheden, maar zorgt zo ook voor een verlorenheid. Volgende twee principes
26

 

zijn het recht op de creatie en verandering van zichzelf, en het recht op de creatie en 

verandering van categorieën (2008: 281-4). Ook hier zijn er een groot aantal mogelijkheden 

die gepaard gaan met een gevoel van willekeurigheid. Ook de druk om te creëren en onszelf te 

transformeren en her uit te vinden zorgt voor angst. Het vijfde principe houdt in dat het 

individu uit verschillende ‘zelven’, verschillende gespeelde rollen (performance) bestaat 

waardoor authenticiteit en essentie vervallen als waardevolle noties (2008: 286). Het 

probleem hier is dat deze verschillende rollen tegenstrijdig kunnen zijn. Een ander probleem 

is dat we dan zouden kunnen besluiten dat we helemaal geen ‘ware’ identiteit, een kern-

identiteit als het ware, meer hebben. Volgens McCracken gaat het niet zo ver, volgens hem is 

het niet omdat we meerdere identiteiten hebben en er daardoor geen eenheid is dat het zelf 

niet meer bestaat. Het is net noodzakelijk om te in een postmoderne samenleving te kunnen 

leven (2008: 286). Het zesde principe van postmoderne transformatie is dat er een 

arbeidsverdeling is met betrekking tot creatie, exploratie en inname van nieuwe zelven (2008: 

306). Het zevende en laatste principe houdt in dat er zowel vrije als gedwongen redenen voor 

transformatie zijn (2008: 290). Wanneer transformatie via mode gebeurt, is dit zowel uit vrije 

als gedwongen redenen (2008: 290).   

 

De conclusie uit dit theoretisch overzicht is dat er een tendens van almaar toenemende 

individualisering en transformatie is (McCracken, 2008: 305-306). Als een van de oorzaken 

hiervan kunnen we de evolutie van de samenleving en de toenemende acceptatie aanduiden. 

Transformatie is belangrijk in het postmoderne tijdperk, we moeten onszelf constant uitvinden 

en heruitvinden en nieuwe identiteiten aannemen. De postmoderne samenleving eist deze 

houding. Degene die de ‘kunst van de transformatie’ kennen, zullen dan ook succesvol zijn. 

Volgens een artikel in Weekend Knack Black is constante her-uitvinding dé garantie op 

succes binnen de popcultuur (Brouns, 2012). Voorbeelden genoeg in de geschiedenis van de 

popcultuur: Prince, David Bowie en Michael Jackson om slechts enkele te noemen. Madonna, 

koningin van de transformatie weet precies wanneer transformatie nodig is:  

‘She picks up a new fashion just as it is hitting the radar of her fans, and she abandons 

it as it is about to gain mass appeal and lose its currency’ (McCracken, 2008: 27).  

Deze positieve analyse gaat over de Madonna in de beginjaren, de huidige Madonna krijgt 

kritiek op haar verloren bekwaamheid om zichzelf telkens opnieuw uit te vinden, ze zou 

                                                           
26

 Een uitgebreidere weergave van deze principes is te vinden in McCracken (2008), pp. 112-292 
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slechts een herhaling zijn van haarzelf wat haar minder succesvol maakt (McCracken, 2008: 

28). Lady Gaga slaagt er tot nu toe in zichzelf telkens opnieuw uit te vinden. Haar succes is 

volgens mij dan ook te danken aan de manier waarop zij continu transformeert en slaagt in het 

aannemen van deze gedaantes. Net doordat zij deze transformaties op consistente manier 

doormaakt, zowel off als on stage, geeft zij een nieuwe waarde aan de in-authenticiteit van het 

postmoderne individu. Bij Madonna kunnen we wel nog een duidelijk onderscheid maken 

tussen haar on en off stage persona. Wat Lady Gaga uniek maakt is haar continue vertolking 

van wat zij ‘zichzelf’ noemt, daardoor is zij geloofwaardiger en lijkt zij authentiek. Ook door 

haar consistente gedrag wordt zij als een autoriteit beschouwd. ‘Het grote verschil tussen 

Madonna en Lady Gaga? Madonna draagt mode, Lady Gaga maakt mode’ (Brouns, 2012) 

 

8.3 De celebrity en identificatie 

 

We krijgen te maken met een hypersegmentatie van de samenleving, een gefragmenteerde en 

complexe maatschappij. Het is een wereld die mensen kan samen brengen, maar ook kan 

uiteendrijven. Globalisering en informatietechnologie maken quasi gelijktijdigheid van 

ontstaan en receptie van modetrends mogelijk. Een modetrend die ontstaan is in Parijs kan 

diezelfde dag nog in Hong Kong gekopieerd worden. Er is sprake van mode-pluralisme. 

‘There is no longer a fashion, there are fashions.’ (Lipovetsky, 1994: 103). De fragmentatie 

van de maatschappij genereert fragmentatie van het modesysteem. Ook de ‘celebrity’ is ‘the 

product of a number of cultural and economic processes’ (Turner, 2004: 4). Onder andere: 

stedelijke democratie, media en communicatietechnologie, radicale individualisering, maar 

ook ‘the leisure timetable, window-shopping, and haute couture, money and the gossip 

column …’ Deze vormen samen een perfecte voedingsbodem voor de celebrity (Inglis, 2010: 

5, 10; Meyer, 2009: 890). Volgens Max Weber zouden statusgroepen langzaamaan 

verdwijnen door toename van kapitalistische invloed, maar we zien dit weerlegd door het 

ontstaan van een geheel nieuwe status, de celebrity (Kurzman, 2007: 347).  

 

De celebrity, de beroemdheid als persoon definieer ik in navolging van Kurzman en Turner 

als ‘iemand die bekend is omwille zijn bekendheid’ (Kurzman, 2007: 352, Turner, 2004: 5). 

Vaak krijgen we te maken met een negatieve visie op beroemdheid, zo is het volgens Greame 

Turner gelijk te stellen met ‘mass delusion’ (Turner, 2004: 23).  Meyer gaat hier niet mee 

akkoord:  
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‘(…) I suggest, that the celebrity persona is more than false value, rather it is a site of 

tension and ambiguity in which an active audience has the space to make meaning of 

their world by accepting or rejecting the social values embodied by a celebrity image’  

(Meyer, 2009: 891).  

De functie van de beroemdheid is het genereren van para-sociale relaties die noodzakelijk 

lijken te zijn in de veranderende omgeving , in een wereld van isolering en eenzaamheid 

(Turner, 2004: 23, 94). Eerder een actieve en creatieve ‘consumptie’ van de beroemdheid. 

Prinses Diana’s dood veroorzaakte bijvoorbeeld een periode van internationale rouw. Omdat 

zowel het leven als de dood van Diane een mediafenomeen was, zou de affectie en emotie van 

het publiek minderwaardig zijn. Volgens Turner moeten we echter de waarde en waarheid 

ervan erkennen.  Het waren voornamelijk minderheidsgroepen die hun steun kwamen 

betuigen en hun verdriet toonden. Dit omdat Diana een prinses van het volk was, en zich 

effectief beschikbaar stelde voor dit volk. Daardoor bleek zij ook mens te zijn: ‘as a 

mechanism of recognition for others who were marginalized or displaced within society; as 

the object of a ‘continuous play of identification and dis-identification’ …’ (Turner, 2004: 

100). De zogenaamde para-sociale relatie tussen Diana en het publiek kunnen we meer als een 

sociale relatie beschouwen (Turner, 2004: 101). Onze door media gedomineerde cultuur is 

volgens critici een steeds minderwaardige cultuur. Wanneer we rekening houden met de 

veranderende rol die de media speelt, en een positievere invalshoek innemen, zien we dat 

deze media ook een constructieve rol speelt met betrekking tot identiteit (sociaal, nationaal, 

individueel) (Turner, 2004: 102). Zowel door identificatie als desidentificatie met de celebrity 

speelt een rol in identiteitsconstructie: wie ben ik, en wie ben ik niet? (Turner, 2004: 102).  De 

culturele functie van de beroemdheid is het zijn van een hulpmiddel bij vorming van de 

identiteit. ‘The celebrity, then, is an embodiment of a discursive battleground on the norms of 

individuality and personality within a culture’ (David Marshall geciteerd in Turner, 2004: 

25). 

Richard Schickel definieert de relatie tussen de celebrity en het publiek door middel van de 

term ‘intimate strangers’ (Meyers, 2009: 890). De obsessieve interesse in het privéleven van 

de beroemdheid, is eigenlijk een zoektocht naar de authentieke persona van de ster. Sociale 

netwerksites zoals Facebook en Twitter zorgen voor een versterking van deze illusie. Lady 

Gaga maakt opmerkelijk gebruik van deze media, en staat daardoor (of lijkt daardoor) dichter 

bij haar fans. Door hun privéleven nauwgezet te volgen, vaak meer dan hun professionele 

carrière, komt het publiek tot de constatatie dat zij net als ons zijn. en toch ook weer niet 

(Turner, 2004: 3). Daniel Boorstin stelde de door media gedomineerde cultuur (zijn kritiek 
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richt zich op de Amerikaanse cultuur) als een ‘pseudo event’. De celebrity is een ‘human 

pseudo event’ wat inhoudt dat deze persoon geconstrueerd is door en voor de media (Turner, 

2004: 5). ‘Fame’ is wat men verkrijgt door een bepaalde manier van benadering van en 

behandeling door de media. Eerder dan een eigenschap van de persoon zelf is het een 

‘discursief proces’ (Turner, 2004: 7). Daarnaast is de beroemdheid ook een ‘commodity’, een 

object met marktwaarde die in de ‘celebrity’-industrie wordt geproduceerd en aangeboden 

wordt voor consumptie (Turner, 2004: 9). Fancultuur en consumentisme kunnen we bijgevolg 

niet afzonderlijk bekijken volgens Miller (2011). Fan zijn is een performance, waarbij de 

relatie tussen lichaam en kledij van groot belang is.  

‘Fashion can thus be understood as a place where individuals might exert their fan 

identities and creativity through their bodies: a public declaration of their fan identity.’ 

(Miller, 2011: 49). 

 

Het bestaan van fanculturen en subculturen is mede mogelijk gemaakt door de 

consumentencultuur. Een toename van appearance-modifying commodities (Kaiser, 

Nagasawa, Hutton, 1985a) zorgt voor meer uitdrukkingsmogelijkheden, maar ook voor meer 

ambiguïteit en ambivalentie. Zoals reeds gezegd: de rol van mode blijft bestaan. De 

subcultuur die ontstond rond de fans van Lady Gaga, de ‘Little Monsters’ is een voorbeeld 

van hoe fancultuur en consumentengedrag in een postmoderne samenleving gelinkt zijn aan 

elkaar en hoe identiteit uitgedrukt kan worden. Gaga en haar fans begroeten elkaar met een 

omhooggestoken klauw, het symbool van kracht en zelfvertrouwen (figuur 40). ‘Fame’ was 

en is nog steeds de rode draad doorheen haar carrière. Wat zij beschouwt als ‘fame’ is niet 

gelijk aan het gangbare beeld:  

‘Fame is not pretending to be rich, it’s carrying yourself in a way that exudes 

confidence and passion for music or art or fishing or whatever the hell it is that you’re 

passionate about, and projecting yourself in a way that people say, ‘Who the fuck is 

that?’’ (Lester, 2010: 61) 

‘Fame’ gaat dus meer om een gevoel, een innerlijke kracht, een attitude. Het is een gevoel van 

zelfvertrouwen en het uitdragen ervan. Iedereen kan zich ‘famous’ voelen: 

‘You gotta make people care, you gotta know and believe how important you are. You 

gotta have conviction in your ideas.’ (2010: 61) 

De ‘Born This Way Foundation’ is op deze visie op ‘fame’ gebaseerd: iedereen, ongeacht zijn 

seksuele voorkeur, geslacht, sociale klasse, etniciteit, levensstijl, visie op schoonheid, religie, 

etc., is belangrijk en elke manier van leven – hoe verschillend ook - is belangrijk. 
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Figuur 40 ‘Paws up!’ 

 

Figuur 41 ‘Little Monsters’ 

 

 

 

Hoofdstuk 9 
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Performance, maskerade en spektakel 
 

 

9.1 Het masker 

 

Wanneer we ‘masker’ letterlijk nemen, kunnen we het beschouwen als een object dat het 

mogelijk maakt een andere rol in te nemen, maakt het mogelijk iemand anders te zijn. Maar 

het masker kan ons ook verbergen zodat we anoniem worden, zoals bij gemaskerde bals, we 

kunnen er ons achter verstoppen wanneer we niet herkend willen worden. Het masker wordt 

geassocieerd met hypocrisie, misleiding, maar ook met mysterie. Het masker kreeg dit 

negatief beeld onder andere door de Christelijke leer waarin de duivel zich in verschillende 

gedaantes vertoont. We kunnen het masker ook als metafoor voor kledij en mode nemen. 

Valerie Steel ziet mode als een masker, als een middel tot het verbergen van de ‘echte’ 

identiteit (Steele, 2001: 73). Wanneer ons echte zelf verdwijnt, worden we anoniem en 

anonimiteit betekent vrijheid. Steele analyseert het masker in de context van seksuele praktijk. 

Door de anonimiteit die verworven wordt, is men vrij te zijn wie men wil zijn. Het stigma dat 

gegeven wordt bij alles wat afwijkt van ‘normaal seksueel gedrag’ zorgt ervoor dat deze 

praktijken vooral ondergronds moesten blijven (Steele, 2001: 74). Door opname in de 

mainstream cultuur wordt het mogelijk de gangbare norm aan te vechten. Dit echter in zeer 

beperkte mate. Toen ‘bondage-collectie’ van Versace voorgesteld werd door de modepers, 

zoals bijvoorbeeld in Harper’s Bazaar (september 1992), werd er steevast bij vermeld dat men 

‘het niet te serieus hoeft te nemen’, dat het om fantasie ging (Steele, 2001: 75). De door mode 

opgenomen elementen uit de fetisj-subcultuur is geen aankondiging van een mogelijke 

herziening van de categorieën. Transgressie door mode zou door de vooroordelen steeds 

beperkt blijven, mode wordt steeds gezien als ongevaarlijk want frivool en oppervlakkig 

(Steele, 2001: 75). Wanneer men echter het betekenisvolle en waardevolle van mode erkent, 

ziet men de mogelijkheden die deze transgressie met zich meebrengt.  

 

Mode, maar ook make up en cosmetica is als een masker: we kunnen er ons achter verbergen, 

maar we kunnen het ook opzetten om net gehoord en gezien te worden (Craik, 1994: 158). 

Jennifer Craik definieert deze als ‘techniques of body decoration’ (Craik, 1994: 171). Maskers 

kunnen versterken en bevestigen, maar ook een mogelijkheid tot transgressie bieden (Tseëlon, 

2001). Dit door te onthullen dat er geen zogenaamde ‘natuurlijke’ of ‘ware’ identiteit achter 
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het masker zit: ‘Masking is the tool for deconstructing those categories of identity’ (Tseëlon, 

2001: 2).  

Belangrijk voor deze thesis is dat maskerade een belangrijk onderdeel is in de onthulling van 

cultureel dominante constructies: 

 ‘Masquerade unsettles and disrupts the fantasy of coherent, unitary, stable, mutually 

exclusive divisions. It replaces clarity with ambiguity, certainty with reflexivity, and 

phantasmic constructions of containment and closure with constructions that in reality 

are more messy, diverse, impure and imperfect’ (Tseëlon, 2001: 3).   

 

 

Figuur 42 Maskerade  

 

We zijn allen performers, we dragen maskers. Volgens Christie Davies is transformatie het 

dat wat de professionele entertainer onderscheid (Davies, 2001: 44). Wanneer we dit afzetten 

hebben we dan een authentiek zelf? Of vervullen we vele verschillende rollen, mythe van 

authenticiteit. Kledij is als een masker: we spelen een rol, een personage, een karakter, we zijn 

performers. Het masker zorgt voor een afstand tussen ons ‘echte’ zelf en het zelf dat de 

buitenwereld mag zien (van Lenning, Maas & Leeks, 2001: 93). Maar is er wel een ‘echte’ 

zelf die meer diepgang heeft dan de rol die we spelen als performers? Volgens Ervin Goffman 
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is ons ganse leven een performance, waarbij we verschillende rollen aannemen. De ene rol is 

niet ‘echter’ dan de andere rol (Tseëlon, 2001: 5). ‘Performance is identity’ (Tseëlon, 2001: 

10).  

 

We kunnen ons verbergen en vermommen. We kunnen het stigma dat iemand heeft, wat 

iemand anders maakt, verstoppen (Davies, 2001: 39). We camoufleren het, we hebben 

allemaal stigma. Wanneer we dit stigma net tot voordeel maken, kunnen we dit met trots 

dragen. ‘Camouflage, then, is used by a marginal, despised, discreditable group that wishes 

to avoid being actually labeled’ (Beloff, 2001: 61).  Lady Gaga laat ons zien dat we het 

moeten tonen, want dan alleen is verandering mogelijk. Het uitkomen voor deze stigma is 

zoals Belloff het uitdrukt ‘een sabotage van de duidelijk afgelijnde relaties’. Het is een 

bevraging van gangbare categorieën zoals gender, geslacht, seksualiteit, etc. (van Lenning, 

Maas & Leeks, 2001: 96). 

 

Efrat Tseëlon gebruikt het voorbeeld van het masker om het verband tussen maskering, 

identiteit en onderscheid aan te tonen (Tseëlon, 2001: xv). Het masker is zoals kledij een 

verbinding van het materiële en het symbolische (Tseëlon, 2001: 12). We injecteren het 

object, de materie met betekenis. Het masker wordt een representatie, maar ook onze kledij 

representeert en communiceert. We kunnen kledij als een maskering, als een masker zien. 

Tseëlon gebruikt het Engelse woord ‘disguise’ dat zowel vermomming als masker betekent. 

We mogen deze vermomming niet zien als het wegstoppen, het verbergen van een 

zogenaamde essentie. Het is eerder ‘a discursive strategy – one that indicates the degree of 

identification with, or distance from, certain social performances one enacts’ (Tseëlon, 2001: 

153). Het masker laat ons geloven dat het ons ‘echte’ zelf verbergt. Maar het masker toont 

eigenlijk aan dat er geen waarheid of realiteit achter het masker zit, dat er geen essentiële of 

natuurlijke entiteit of ‘echte ik’, een ‘true self’ is (Tseëlon, 2001). Kledij kan een schild zijn 

dat ons beschermt van de buitenwereld. Wanneer men het masker afzet, onthult men de 

essentie van het eigen zelf. De filosofie van het masker biedt ons twee benaderingen: ofwel is 

de functie het masker het verbergen van het authentieke, de authenticiteit, ofwel toont het 

masker de verscheidenheid aan identiteiten (Tseëlon, 2001: 25). Verbergt het masker ons 

echte ik, ons echte authentieke zelf? Of toont het ons dat we verschillende maskers hebben , 

voor elke situatie.  
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Maskers worden oorspronkelijk gelinkt aan magisch-religieuze functies. Door een masker op 

te zetten kan je verdwijnen en een ander mens, een dier, een godheid of natuurkracht worden. 

Het masker is een belangrijk attribuut bij het uitvoeren van rituelen of het vertellen van 

mythes. Wat of wie men wordt, welke rol men aanneemt, is steeds contextueel en cultureel 

gebonden. Het masker is ook een belangrijk onderdeel in het Griekse theater (dat zijn 

oorsprong zou vinden in mythologie) waarbij het personage, het ‘karakter’, daardoor 

uitgebeeld wordt. Vrouwelijke rollen door mannen gespeeld met het masker: de ‘echte’, 

‘authentieke’ mannelijke identiteit maakt plaats voor een vrouwelijke identiteit. Het Griekse 

festival maakte tijd en ruimte voor de transgressie van normen en wetten. Tijdens het festival 

Dionysia konden vrouwen hun beperkte en private rol verlaten en andere –normaal 

onmogelijke en ondenkbare- aannemen. Deze toelating van het schenden van regels zorgt net 

een bevestiging voor deze regels, door het bieden van een moment van transgressie. Deze 

gereguleerde transgressie, of zoals Tseëlon het uitdrukt ‘a permissable rupture of hegemony’, 

(2001: 28) zorgt ervoor dat men tijdelijk een andere rol kan vervullen. Een belangrijk 

onderdeel van het beschavingsproces (Elias, 1978, 1982).  

 

Het masker heeft echter ook een ambigue status waarbij het zowel symbool van leven en dood 

is. Achter het masker zit een levend persoon, het masker komt tot leven door die persoon. 

Maar maskers kunnen ook dodenmaskers zijn. Volgens Tseëlon wijst het ons op de breekbare 

grens tussen leven en dood, waarheid en het kunstmatige, natuurlijk en supra-natuurlijk. 

(2001: 20-21).  Een masker zonder drager is zoals een marionet zonder poppenspeler (2001: 

21). Het masker wordt op deze manier geassocieerd met dood, geesten, trauma.  

De dichtheid van het masker bij het gezicht, het lichaam zorgen dat grenzen worden vervormd 

of vervangen door nieuwe (Tseëlon, 2001: 22). Wanneer men een masker draagt, wordt het 

eigen zelf vergeten en maakt deze plaats voor een nieuwe rol. Een andere rol biedt een ander 

gezichtspunt en een genuanceerder oordeel. Maar het kan het zelf ook helemaal overnemen. 

Men kan zijn wie men wil zijn. Volgens Tseëlon is een identiteit steeds een constructie, 

waarbij de vermomming (disguise) een belangrijk element is (2001: 25). De 

psychoanalytische benadering van identiteit gaat uit van verschillende niveaus, ‘levels of 

existence’, waarbij het zelf zich tussen het onbewuste en de realiteit bevindt (Tseëlon, 2001: 

25).  
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9. 2 De moderne cult en de postmoderne mythe van authenticiteit 

 

De etymologisch betekenis van authenticiteit, authentikos in het oud-Grieks, is: ‘referring to a 

first cause or origin’ (Smelik, 2011: 77). Het authentieke is de oorspronkelijke vorm 

waardoor het puur is, nog niet beïnvloed of gecorrumpeerd, en daardoor waardevol. De 

authentieke identiteit is dan de echte identiteit, andere zijn slechts leugenachtige kopieën.  

 

Doordat het individu in het moderne tijdperk niet steevast bepaald wordt door status, wordt 

toename van zelf-definiëring mogelijk. Volgens Shumway zien we de evolutie ook bij de 

ontwikkeling van begrip ‘persoonlijkheid’ dat ruimte laat voor verandering en transformatie. 

De tijd dat het individu wordt gedefinieerd aan de hand van zijn karakter dat geldt als stabiele 

notie, is voorbij (Shumway, 2007: 530). Verschillende theoretici behandelen ‘authenticiteit’ 

als een cruciale waarde in de moderniteit en het modernisme. Volgens Davis Shumway is dit 

eigenlijk paradoxaal: in een ‘vloeibare’ wereld, die gedomineerd wordt door massaproductie, 

zoekt men naar een houvast, ook al moet men het zelf creëren. De zoektocht naar het 

authentieke is eigenlijk een creatie van authenticiteit, wat op zich een paradox is (Shumway, 

2007: 527-8). Een andere paradox die we hieraan kunnen koppelen is deze van individualisme 

en conformisme. Een authentieke identiteit is een unieke identiteit. Maar we zien ook in dat 

authenticiteit een mythe is, zoals Gilles Lipovetsky hier uitdrukt: ‘Everything goes, and yet 

the streets look drab, devoid of originality for the most part’ (Lipovetsky, 1994: 46). Een 

confrontatie met de illusie van authenticiteit en de onvermijdelijke tendens van conformisme 

laat ons besluiten dat er niet zoiets mogelijk is. We zijn gedoemd tot dezelfde verzameling 

van niet-authentieke identiteiten te behoren. 

Een mogelijke reactie op de confrontatie met het illusoire van authenticiteit is aanvaarding. 

Men ziet in dat de zoektocht naar het authentieke niks opbrengt en men geeft op. Een andere 

mogelijke reactie is de aanpassing van wat authenticiteit nu net betekent, waardoor de 

zoektocht naar en het geloof in niet noodzakelijk moeten opgegeven worden.  

 

Authenticiteit wordt een vraagstuk in (onder ander) populaire muziek: is de artiest die op het 

podium staat wel zoals wij haar waarnemen (Shumway, 2007: 530)? Volgens Shumway is het 

antwoord op deze vraag telkens ‘neen’, een antwoord dat we eigenlijk altijd wel kennen. De 

artiest vertolkt een rol, en niet alleen op het podium. We nemen aan dat de artiest op het 

podium een rol is, die significant verschilt van de ‘echte’ persoon. We weten volgens 

Shumway wel dat de artiest en de persoon die deze artiest vertolkt verschillend zijn, maar 
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toch gaan we op zoek naar enige authenticiteit. Ook al geeft deze artiest expliciet aan dat het 

om een rol gaat. David Bowie veroorzaakte commotie toen hij tijdens een concert 

(Hammersmith Odeon, Londen 1973) zei dat het zijn laatste optreden was. Het ging echter om 

een laatste performance als Ziggy Stardust, Bowie vond dat het tijd was voor een nieuwe 

personage (Auslander, 2006: 77). De Thin White Duke was een nieuwe rol die hij met verve 

vertolkte. Ook Madonna is een belangrijk figuur in het debat rond het authentieke of 

artificiële, zij neemt volgens Shumway net beide posities in (Shumway, 2007: 531).  

 

Figuur 43  David Bowie als Ziggy Stardust en de Thin White Duke 

Het artificiële wordt doorgaans beschouwd als radicaal tegengesteld aan het authentieke., het 

gaat om fictie versus waarheid. Shumway benadrukt dat deze oppositie geen echte is: 

artificieel is eigenlijk tegengesteld aan natuurlijk (2007: 532). Is het authentieke dan steeds 

natuurlijk? ‘Since art is always literally artificial, works can never be authentic if that 

opposition is essential’ (2007: 532). Het natuurlijke, en dus pre-culturele bestaat niet, het 

authentieke ook niet. Maar het is nog steeds een belangrijk en onmisbaar begrip, ‘but one that 

is historically and culturally relative’ (Shumway, 2007: 527). Lady Gaga lijkt voor velen 

authentiek, net doordat zij op een constante manier transformeert. Voor anderen is zij net de 

celebratie van de mythe van authenticiteit: we kunnen steeds bepalen wie we zijn en ons ook 

steeds heruitvinden. Via mode krijgen we een expressievorm aangereikt, een hulpmiddel 

waardoor we beter in staat zijn de ambivalente gevoelens en spanningen, zowel individueel 

als collectief weer te geven en ermee om te gaan.  
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Besluit deel 3 
 

Uit deel 3 kunnen we besluiten dat identiteitscreatie een belangrijke rol speelt in de 

moderniteit en het meest in de postmoderniteit. We moeten allen een identiteit construeren en 

uitdragen, en dit met behulp van mode. De celebrity is hier een belangrijk figuur: zij helpt ons 

in deze zoektocht naar identiteit. Ook de fancultuur en consumptiecultuur biedt ons een 

arsenaal aan middelen en producten, waarmee we uiting en vorm kunnen geven aan onze 

identiteit. In de postmoderne samenleving is de cult van authenticiteit gebroken, het wordt 

vervangen door de bewustwording van de mythe van authenticiteit. Wanneer de identiteit een 

vloeibaar iets is, iets wat constant in proces is, en waarvan we niet weten welke nu de 

waarachtige is en welke niet, moeten we de notie van ‘authenticiteit’ laten varen. Dit hoeft 

echter geen probleem te zijn: net door transformatie en constant heruitvinden belanden we in 

een interessante positie en een samenleving waar (idealiter) een oneindig aantal mogelijke 

levensstijlen (kunnen) bestaan.  
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Besluit 

 

Ik wil besluiten met een citaat van Rebecca Arnold (2001: 109) dat goed omschrijft wat ik in 

dit werk heb proberen aantonen.  

‘… the essence of fashion is the fantasy of escape. At both ends of fashion’s spectrum, 

couture and subcultural style, there is space for experimentation, for transgression and 

revolt. In both, those who feel alienated from the mainstream can use visual codes as 

fantasy and provocation, where appearance is power and style the currency’. 

Mode is een middel tot expressie van en een mogelijke bemiddelaar tussen ambivalente 

gevoelens in het individu en de samenleving. Spanningen, paradoxen, schizofrene 

posities, onbepaaldheden over socio-culturele constructen zoals gender, klasse, leeftijd, 

geslacht, enzovoort, krijgen een plaats waardoor we ermee kunnen omgaan. Dit slechts 

tijdelijk, ambivalentie keert telkens terug. Vooral in onze postmoderne samenleving is 

er sprake van een intensifiëring van ambivalenties, dit doordat onze houvast verloren is. 

Dit hoeft echter niet negatief te zijn: het individu is vrijer, heeft de kans zich te 

ontwikkelen, te vormen en uit te drukken en kan zich wanneer hij dit nodig acht, 

transformeren. Deze transformatie is cruciaal in het postmoderne tijdperk: we zijn allen 

performers, we vertolken allemaal verschillende rollen, onze identiteit is geen stabiel 

iets waardoor we niet gedoemd zijn tot één persoonlijkheid. De consumptiecultuur biedt 

hiervoor de nodige middelen, het aantal keuzemogelijkheden zijn gigantisch. Lady Gaga 

is volgens mij hier het duidelijkste voorbeeld van: zij laat ons zien dat mode, samen met 

kunst en muziek, krachtige middelen zijn om de, hoewel we een grote vrijheid lijken te 

hebben, nog steeds hegemonische positie van socio-culturele constructen te bevragen, 

alternatieven te bieden en grenzen eertussen te overschrijden.  

Dit is waarom een wijsgerige studie naar mode noodzakelijk is. Via mode bestuderen 

we belangrijke sociale, culturele en psychologische aspecten van onszelf en onze 

omgeving. Want net door het ambigue karakter van mode, de intrinsieke eigenschap 

uitersten te kunnen incorporeren, is het een expressievorm bij uitstek voor de 

postmoderne mens. Mode is als ambivalentiemanagement, we leren ermee omgaan, we 

leren het uitdrukken en we leren dat niks evident is. Mode kan ons leren een grotere 

verdraagzaamheid op te stellen wanneer we de vooraf bepaalde categorieën en ‘hokjes’ 

verlaten. Wanneer we het mogelijk achten dat een oneindig aantal vormen mogelijk zijn 
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en niet alleen man – vrouw, mannelijk – vrouwelijk, schoonheid – lelijkheid, westers – 

Anders, enzovoort. Dit is wat Lady Gaga ons volgens mij leert. Dit is waarom mode 

noodzakelijk is.  
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