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Abstract
Clothing is something that people use every day. Although most people do not realise how
environmentally unfriendly their clothing sometimes is. This is not only caused by the
material itself, but also due to the production process of a piece of clothing. These are also
the two aspects of the fashion-industry whereby Ecological Fashion wants to make a
difference. The people behind this new fashion movement want to give the consumers an
eco-friendly alternative by producing organic or recycled clothing, but also by creating a new
market for vintage and second hand clothing. It seems to work, because all these four
categories are becoming popular in modern society. In this bachelor thesis this popularity will
be investigated by answering the following research question: “Which elements of ecological
fashion cause that this type of clothing becomes more appealing to people and how does
ecological fashion gets, especially in this society, the possibilities to become the eco-friendly
alternative for the fashion industry?” In this thesis there will be a broader perspective to the
society , but also a closer look on the consumers of ecological fashion. This is because both
aspects have an influence on the growing popularity of Eco-Fashion, without the consumers,
no one will wear the clothing, but without the society there would not even exist an
environmentally friendly fashion alternative.
To study this society, the metamodernism concept of Timotheus Vermeulen en Robin
van den Akker is used. This society knows a revival political engagement, storytelling and
crafts. All these aspects are also applicable to the ecological fashion. This is because by
buying and wearing ecological fashion, the consumers support the pursuit of an eco-friendly
fashion industry, which can also be seen as an ideology. Thereby the comeback of the crafts
gives ecological fashion the chance to emphasise on the production and recycling aspect of its
clothing.
This last aspect is also by which way ecological fashion differentiates itself from other
fashion, which also is important for its wearers. By wearing ecological fashion they can make
a statement, and it also attributes to their identity. They show themselves as fashionable,
socially engaged people. This aspect of fashionable clothing is also important for ecological
fashion. This is because the makers if ecological fashion want to attracted more costumers,
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they have to make their clothing more fashionable. The moment the clothing will be worn by
the masses, it truly can become an eco-friendly alternative for the fashion-industry.
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Inleiding
In dit bachelorwerkstuk staat de ecologische mode centraal. Deze vorm van mode komt
tegenwoordig steeds meer onder de aandacht te staan, maar is nog niet door veel
wetenschappers onderzocht. De mode betreft namelijk een relatief nieuw onderzoeksveld en
het ecologische aspect hiervan is misschien nog wel nieuwer. Dit heeft als gevolg dat er
betrekkelijk weinig academische artikelen over zijn geschreven en er mede daardoor nog niet
veel informatie over te vinden is. Dit maakt het zoeken naar een geschikt onderwerp voor de
bachelorscriptie ingewikkelder.
In de eerste plaats zou dit bachelorwerkstuk gericht zijn op het productieproces en de
materialiteit van de ecologische mode. Daarbij kwam dat er in Nederland een kledingmerk te
vinden was dat zich had gespecialiseerd in ecologische mode, namelijk Netl. De
brandnetelmode, die door dit kledingmerk op de markt kwam, zou centraal komen te staan in
de drie hoofdstukken. Toch bleek al na het eerste hoofdstuk dat er niet genoeg informatie over
te vinden was om nog twee andere hoofdstukken te vullen. Daarnaast neigde ik met dit
onderwerp al snel de bètarichting op, terwijl ik het juist vanuit een alfastandpunt wilde
onderzoeken.
Het perspectief moest dus verlegd worden en hierom heb ik besloten om de
ecologische mode als een cultureel fenomeen te beschouwen, waardoor ik in dit
bachelorwerkstuk kon onderzoeken waarom juist nu de ecologische mode in populariteit
begint te stijgen. Deze stijging in populariteit is niet alleen terug te zien in de modewereld,
maar ook bij de consumenten zelf. Deze categorieën komen terug in de onderzoeksvraag die
ik in dit bachelorwerkstuk hopelijk beantwoord:

Welke elementen van ecologische mode zorgen ervoor dat deze kleding steeds meer mensen
aanspreekt en juist in de huidige maatschappij een kans krijgt om zichzelf steeds verder te
ontwikkelen tot misschien wel het milieuvriendelijke alternatief voor de huidige modeindustrie?
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Om deze vraag te beantwoorden heb ik een literatuuronderzoek uitgevoerd. Deze manier van
onderzoeken bood mij de kans om zoveel mogelijk verschillende academische bronnen te
gebruiken, waardoor ik verschillende kenmerken van de (ecologische) mode naast elkaar kon
zetten en ook kon toepassen op de ecologische mode.
In het eerste hoofdstuk heb ik gekozen om de definities van ecologische mode uit het
rapport Ethical Fashion van het Engelse onderzoeksbureau Mintel als basis te gebruiken. Dit
in combinatie met andere academische bronnen en hedendaagse voorbeelden uit de
ecologische modewereld zal dit hoofdstuk tot een mogelijk antwoord leiden op de vraag:
“Wat is Ecologische mode?”
In het tweede hoofdstuk staat naast de ecologische mode ook de huidige maatschappij
centraal, waardoor waarschijnlijk de volgende deelvraag beantwoord kan worden, namelijk:
”Door welke aspecten uit het metamodernistische kader kan er verklaard worden dat er
tegenwoordig meer ruimte is ontstaan voor ecologische mode en op welke manieren kan deze
aanvulling in de modewereld worden gebruikt voor de identiteitsvorming en differentiatie van
het individu?” Ik heb in dit hoofdstuk er voor gekozen om de maatschappij vanuit een
metamodernistisch perspectief te onderzoeken, omdat enkele aspecten die tot het
metamodernisme behoren, naar mijn mening, kunnen verklaren waarom er juist nu ruimte
ontstaat voor ecologische mode. Een paar voobeelden hiervan zijn de terugkeer van het
ambacht en het politiek engagement. 1 Het artikel Notes on Metamodernism, dat is geschreven
door Timotheus Vermeulen en Robin van den Akker, wordt in dit hoofdstuk als basis
gebruikt, waarbij het net zoals in het vorige hoofdstuk wordt gecombineerd met andere
academische bronnen. Deze bronnen worden met name gebruikt om de terugkeer van het
politiek engagement te koppelen aan de consumenten van ecologische mode. Zij kiezen vaak
bewust voor ecologische kleding en in dit hoofdstuk wordt onderzocht waarom de
consumenten deze keuze maken en op welke manier dit ook iets vertelt over de (identiteit)
consument zelf.
Deze verbinding tussen consument en mode vormt de basis van het derde hoofdstuk.
Hierin wordt onderzocht wanneer kleding als modieus beschouwd kan worden en waarmee
een mogelijk antwoord kan worden gevonden op de volgende vraag: “Welke aspecten van een
kledingstuk zorgen ervoor dat het als modieus wordt beschouwd en hoe kan de ecologische
mode hierop aansluiten?” Om dit te onderzoeken is er met name gebruik gemaakt van het
filosofisch essay over mode van Lars Svendsen en een artikel over modieuze kleding van

1

Vermeulen,T. & Akker, R. van den (2010) ‘Notes on metamodernism’, in: Journal of Aesthetics & Culture,2.p.2.
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Anya Farennikova en Jesse Prinz. Deze zullen als basis dienen voor het laatste hoofdstuk,
waarna alle antwoorden op de bovengenoemde deelvragen in de conclusie hopelijk samen het
antwoord op de onderzoeksvraag vormen.

Hoofdstuk 1 – Ecologische Mode
Er lijkt een groene beweging in Nederland in gang te zijn gezet. Niet op het gebied van kleur,
maar op het gebied van milieuvriendelijkheid. Een voorbeeld hiervan is groene stroom, waar
bijvoorbeeld elektrische auto’s op kunnen rijden. Ook in de modewereld is een
milieuvriendelijke beweging aanwezig genaamd ecologische mode. In dit hoofdstuk wordt
deze ecologische tak van mode onder de loep genomen en onderzocht wat de kenmerken
hiervan zijn. Deze zullen tevens de basis vormen voor de komende twee hoofdstukken, waarin
ik de ecologische mode plaats in de huidige maatschappij en de mode-industrie van
tegenwoordig.

Ethische mode
Mode en duurzaamheid lijken op het eerste gezicht niet heel goed bij elkaar te passen. Mode
is constant aan verandering onderhevig en de modeproducenten moeten hierdoor elk seizoen
en ook tussentijds nieuwe kledingstukken produceren. 2 Het lijkt dan ook niet logisch om
kledingstukken te maken die voor langere tijd meegaan, terwijl ecologische mode dit doel wel
wil bereiken. 3 Toch begint de modewereld, als het gaat om milieuvriendelijkheid, steeds
vaker last te krijgen van een “geweten”. Dit ontstond in het begin van de jaren negentig en
breidde zich in de loop der jaren steeds verder uit over verschillende lagen in de modeindustrie, van modeontwerpers zoals Stella McCartney en Marc Jacobs tot winkelketens zoals
Zara en Hennes en Mauritz. 4 Deze verspreiding van ecologische mode zorgt niet alleen voor
meer keuzemogelijkheid, maar het wordt hiermee ook steeds bereikbaarder voor de
consumenten. Er kan steeds bewuster gekozen worden voor ecologische mode, maar houdt dit
eigenlijk in?

2

Lipovetsky, G. (2007) ‘A century of Fashion’, in: Barnard, M. (ed) Fashion Theory a reader. New York:
Routledge.p.83.
3
Fineman, S. (2001) ‘Fashioning the Environment, in: Organization,8, nr.1.p.17.
4
Idem:18.
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In het rapport ‘Ethical Clothing’ van het onderzoeksbureau Mintel wordt ecologische
mode beschreven als een koepelterm, waaronder gerecyclede kleding, hergebruikte kleding
(vintage en tweedehands) en organische kleding geschaard kunnen worden. 5 Daarnaast ziet
Mintel ecologische mode als een

onderdeel van de ethische mode, dat als volgt wordt

gedefinieerd: “Ethical clothing refers to clothing that takes into consideration the impact of
production and trade on the environment and on the people behind the clothes we wear.” 6 De
ethische mode overkoepelt elke stap die genomen wordt tussen de productie en de
uiteindelijke verkoop van het kledingstuk. Er wordt hierbij niet alleen

gelet op

milieuvriendelijkheid, maar ook op goede arbeidsomstandigheden en dierenwelzijn. Er is dus
sprake een modestroming met een “geweten”, 7 waar milieuvriendelijkheid een belangrijk
onderdeel van is.
In dit hoofdstuk kunnen niet alle aspecten van de ethische mode worden besproken.
Daarom heb ik gekozen voor een verdieping van de ecologische mode, waarbij ik in
verschillende paragrafen verder inga op de vier bovengenoemde varianten van deze
milieuvriendelijke modestroming. Eerst bespreek ik aan de hand van de definitie van Mintel
wat ecologische mode volgens hen inhoudt.

Eco-fashion
Het begrip ecologische mode geeft al aan dat het ecologisch is, maar dit is redelijk abstract.
De definitie uit het rapport ‘Ethical Clothing’ geeft hierin meer duidelijkheid: “Eco clothing
refers to all clothing that has been manufactured using environmentally friendly processes. It
includes organic textiles and sustainable materials such as hemp and non-textiles such as
bamboo or recycled plastic bottles. It also includes recycled products (clothes made from
recycled clothing including vintage, textile and other materials and can also be termed reused) and is not necessarily made from organic fibres.” 8 Het ecologische aspect van deze
modestroming behelst meer dan alleen milieuvriendelijk materiaal. Het is bijvoorbeeld ook
mogelijk van milieuonvriendelijk materiaal een ecologisch kledingstuk te maken, door het te
recyclen of te hergebruiken.

5

Mintel. (2009) Ethical Clothing –UK-2009. Londen:Mintel International Group Limited.p.8
Mintel. (2009) Ethical Clothing –UK-2009. Londen:Mintel International Group Limited.p.8
7
Joergens, C. (2006) ‘Ethical Fashion: Myth or future tend? Journal of Fashion Marketing and Management, 10,
Nr.3.p.361.
8
Mintel. (2009) Ethical Clothing –UK-2009. Mintel International Group Limited.p.8.
6
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Recyclenen en hergebruiken
Recyclen klinkt modern, maar het is al een lange tijd gebruikelijk om kleding te hergebruiken.
Zo krijgen kinderen vaak kleding van een oudere broer of zus en lenen vriendinnen tijdens het
uitgaan jurken van elkaar. Deze kledingstukken worden hergebruikt. Toch willen
consumenten ook graag nieuwe kleding aanschaffen, waarbij recyclen van materiaal een
ecologische uitkomst is. In de vorige paragraaf werd in het citaat al duidelijk dat ecologische
mode ook allerlei andere (niet textiel) materialen een nieuw kledingstuk maakt, zoals een
plastic fles. Met dit product kan bijvoorbeeld een fleecetrui worden gemaakt. Een kledingstuk
hoeft dus niet alleen uit organische materialen te bestaan om milieuvriendelijk te zijn. Dit is
ook terug te zien bij de eerste collectie van modeontwerper Gary Harvey uit 2006, 9 waarbij
enkele jurken zijn afgebeeld op afbeelding 1.

1.

Drie jurken uit de collectie van Gary Harvey

In deze modecollectie wil Harvey laten zien dat hij met zijn ontwerpen de modepercepties van
mensen kan veranderen.
iconen,

10

De bovenstaande jurken. zijn gemaakt van verschillende mode-

die in een andere vorm zijn gegoten. Zo bestaat de ballroomjurk links uit

tweeënveertig paar Levi’s 501 spijkerbroeken, 11 waarbij in de rok van de jurk de bovenkanten
van de broeken nog intact zijn gebleven, die te herkennen is aan de zakken en het Levi’s label.
De ontwerper verandert hiermee de idee van een bepaald kledingstuk, door er totaal iets
anders mee te doen en geeft oude spijkerbroeken een tweede leven, zonder dat het aan
esthetiek verliest. Daarnaast is zijn behoud van het materiaal en het model ook
milieuvriendelijker dan de gebruikelijke gerecyclede kleding. Normaal gesproken wordt het
‘vorige leven’ van het materiaal onherkenbaar gemaakt gedurende het recycle proces, maar

9

Black, S. (2008) Eco-chic: The fashion paradox. Londen:Black Dog Publisher.p.204.
Idem:205.
11
Ibidem.
10
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met het behoud van het oorspronkelijke model is dit niet nodig en is er simpel gezegd alleen
een schaar, naald en draad vereist.
De overige jurken uit deze collectie zijn ook gemaakt van al bestaande
textielsoorten, 12 behalve de jurk aan de rechterkant van de afbeelding. Hier staat de
Newspaper Party Dress afgebeeld en zoals de naam al aangeeft bestaat deze jurk uit
krantenpapier, om precies te zijn dertig edities van de Financial Times. 13 Gary Harvey heeft
het papier hiermee een tweede leven gegeven en laat tegelijkertijd de mogelijkheden zien van
producten die dagelijks worden weggegooid. Ecologische mode draait niet alleen om het zo
milieuvriendelijk produceren van kleding, maar ook om wat er met de materialen gebeurt
nadat ze geproduceerd zijn. Door de materialen op deze manier te recyclen wordt er een deel
van het productieproces overgeslagen, terwijl het toch aantrekkelijke ontwerpen blijven. Deze
herhaling van het productieproces kan ook worden overgeslagen door het oorspronkelijke
product in stand te houden, zoals bij vintage- en tweedehandskleding gebeurt.

Vintage- / tweedehandskleding
In het rapport van Mintel wordt gerecyclede kleding niet los gezien van de vintage- en
tweedehandskledingstukken. De reden waarom er in dit hoofdstuk wel apart aandacht aan
wordt besteed is omdat vintage- en tweedehandskleding een eigen vorm van recyclen betreft.
In beide gevallen wordt namelijk het kledingstuk in de originele staat (her)gebruikt, 14 en kan
hierdoor het productieproces worden overgeslagen. Dit heeft als gevolg dat vintage- en
tweedehandskleding een van de meest milieuvriendelijke kledingstukken zijn. Kate Fletcher
schrijft in haar boek Fashion and Sustainability dat deze manier van hergebruiken wel 90%
tot 95% energie bespaart, die normaal gebruikt wordt om een nieuw kledingstuk te
produceren. 15 Daarnaast wordt er ook energie bespaard, doordat het kledingstuk niet verwerkt
hoeft te worden. Wat in beide gevallen ook veel afvalstoffen in het milieu scheelt. Vintage en
tweedehandskleding zijn hierdoor beter voor het milieu, maar door het niet weggooien van
kledingstukken kan er ook iemand anders nog profijt van hebben.
De vintage- en tweedehandskledingstukken hebben hetzelfde milieuvriendelijke effect,
maar toch zitten er verschillen in. In het artikel Something old, something used- Determinants
of women’s purchase of vintage fashion vs second-hand fashion geven de auteurs Marie12

Ibidem.
Ibidem.
14
Fletcher, K., Grose, L (2012) Fashion & Sustainability: Design for change. Londen: Laurence King
Publishing.p.64.
15
Idem:66.
13
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Cécile Cervellon, Lindsey Carey en Trine Harms, de volgende definitie

van vintage:

“[vintage is] a rare and authentic piece that represents the style of a particular era.” 16 Dit
betekent dat niet alles tot vintage gerekend kan worden. Later in het artikel vermelden de
auteurs dat ook niet zomaar elk tijdperk waaruit kleding komt tot vintage mag worden
gerekend. Een vintage kledingstuk moet namelijk tussen 1920 en 1980 geproduceerd zijn. Als
het vóór 1920 is geproduceerd wordt het kledingstuk ‘antiek’ genoemd en als het ná 1980 is
gemaakt, is de kleding eigenlijk nog te nieuw om vintage te zijn. Deze kledingstukken worden
dan geschaard onder de noemer tweedehands. 17 Dit betekent niet dat alle vintage kleding ook
direct tweedehands is. Vintage wordt namelijk puur bepaald op de leeftijd en niet op het
aantal keren dat het van eigenaar is gewisseld. Zo kan een kledingstuk ook vintage zijn als het
bijvoorbeeld alleen op de catwalk is gedragen, 18 maar weer niet als dit pas vorig seizoen
gebeurde.
De opkomst van vintage is ook verbonden aan het feit dat grote modeontwerpers
steeds vaker terug grijpen naar vorige stijlen. 19 Hierdoor wordt het voor de consument ook
steeds normaler om tweedehands- en vintage kleding te dragen. Dit komt mede doordat het
kledingstuk een nostalgisch gevoel oproept, maar ook kan het zijn dat oudere kleding opeens
weer in de mode is.

20

Daarnaast kan het tevens worden gedragen omdat het juist een uniek

kledingstuk betreft of doordat het ecologisch is.

21

Deze laatste optie is volgens Cécile

Cervellon ontstaan vanuit een rebellie tegen de zogenoemde “Kleenex samenleving”. In deze
samenleving wordt alles (te) eenvoudig weggegooid en dit geldt ook voor kleding. 22 Een
kledingstuk gaat natuurlijk niet eeuwig mee en er moeten er op een gegeven moment nieuwe
kledingstukken geproduceerd worden.

De ecologische consument kan dan kiezen voor

milieuvriendelijke organische kleding.

16

Cervellon, M., Carey, L. & Harms, T. (2012) “Something old, something used. Determinants of women’s
purchase of vintage fashion vs second-hand fashion”, in: International Journal of retail & Distribution
Management,40,nr.12. p.957.
17
Cervellon, M., Carey, L. & Harms, T. (2012) “Something old, something used. Determinants of women’s
purchase of vintage fashion vs second-hand fashion”, in: International Journal of retail & Distribution
Management,40,nr.12. p.957.
18
Idem:958.
19
Svendsen, L. (2004) Een filosofisch essay. Kampen: Ten Have.p.31.
20
Idem:959-963.
21
Ibidem.
22
Idem:963.
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Organic Clothing
In het rapport van Mintel wordt milieuvriendelijke organische kleding als volgt gedefinieerd:
“Organic clothing means clothes that have been made with a minimum use of chemicals and
with minimum damage to the environment.” 23 Een voorbeeld van een kledingmerk dat aan
deze eisen voldeed was het Nederlandse Netl. Het proces van brandnetel naar garen was
zodanig samengesteld dat er geen chemicaliën meer nodig waren. 24 Dit kledingmerk was
daarentegen niet zo succesvol als bij de oprichting werd gehoopt, waardoor het in 2013 stopte.
Er was namelijk niet genoeg vraag naar de kleding. 25 Toch blijft het een interessant voorbeeld
van innovatie in de organische kleding. De brandnetelvezels zijn eigenlijk een non-textile dat
in een textielsoort verandert. Alleen voordat dit gebeurt, moet het wel eerst geproduceerd
worden.
In het productieproces van Netl was het verbouwen van brandnetels de eerste stap. Als
ze hoog genoeg waren werden ze afgemaaid, waarna ze in de open lucht werden gedroogd.
Hierdoor vielen niet alleen de bladeren eraf, maar zorgde het drogingsproces er ook voor dat
het mierenzuur opdroogde. Hiermee verloor de plant zijn afweersysteem en was de
overgebleven stengel eenvoudig op te pakken, zonder dat de desbetreffende persoon werd
geprikt door de plant. 26 Deze stengels werden na het drogingsproces geroot. Dit betekent dat
ze op natuurlijke wijzen meerdere malen nat en droog werden gemaakt, met als gevolg dat
de pectine, dat de vezels en de houtachtige kern aan elkaar verbindt, werd afgebroken. In deze
stap van het proces was er wel een grote kans dat het roten omsloeg in rotten.

27

Om dit te

voorkomen werd het natuurlijke proces van roten door een mechanisme gesimuleerd. De
stengels werden eerst in opgevangen regenwater gelegd, waarna ze werden gedroogd in een
centrifuge. Het roten werd versneld door de stengels te wassen met een milieuvriendelijke
wasverzachter en ze daarna stevig te schudden. Dit had als gevolgd dat de vezels van de
houtachtige kern losraakten. Deze werden verwijderd en in grote balen samengeperst. 28
Daarna werden ze vervoerd naar Italië en Frankrijk, waar de vezels werden gesponnen tot
garen en gecombineerd met biologisch katoen of linnen. Tenslotte werd in Polen het
uiteindelijke kledingstuk gecreëerd, dat weer terug in Nederland werd verkocht. Het materiaal
legt dus nog een behoorlijke afstand af, deze was naar verhouding vrij kort, 29 zeker als er in
23

Mintel. (2009) Ethical Clothing –UK-2009. Mintel International Group Limited.p.8.
Heuvel, C. van den. (2013) ‘Netl stopt. Zonder uitverkoop’, in Reformatorisch dagblad.p.14.
25
Ibidem.
26
Holleman, J. (2010) ‘Reportage: van netel tot kleding’, in: Streek,3,nr.2. p.12.
27
Ibidem.
28
Heuvel, C. van den. (2013) ‘Netl stopt. Zonder uitverkoop’, in Reformatorisch dagblad.p.14.
29
Holleman, J. (2010) ‘Reportage: van netel tot kleding’, in: Streek,3,nr.2. p.12.
24
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gedachten wordt gehouden dat veel kleding wordt gemaakt in China en omstreken. Daarnaast
kan tot nu toe een kledingstukstuk nooit een 100% klimaat neutrale productie hebben. Al
komt het productieproces van deze milieuvriendelijke organische kleding, zoals bovenstaande
beschrijving van Netl, zeker in de buurt.

Conclusie
De ecologische mode behoort tot een nieuwe beweging van de mode waarin steeds bewuster
wordt omgegaan met energie, afvalstoffen en andere milieuonvriendelijke aspecten van
kledingproductie. Zo worden kledingstukken steeds vaker hergebruikt en biedt de ecologische
mode tevens de ruimte voor wetenschappers om te experimenteren met nieuwe textielsoorten,
zoals kleding gemaakt van brandnetels of papier. Wat dat de verschillende vormen van
ecologische mode verbindt is dat ze een gemeenschappelijk ideaal hebben. Ze willen de
perceptie van consumenten veranderen, zodat de modewereld milieuvriendelijker wordt. Dit
kan alleen niet in één keer omslaan, maar het lijkt erop dat de huidige maatschappij er wel
voor openstaat. In het volgende hoofdstuk bespreek ik de reden waarom juist tegenwoordig
ecologische mode steeds meer de ruimte krijgt om te groeien en te ontwikkelen.
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Hoofdstuk 2 – Ecologische Mode en Maatschappij
Er bestaat weinig dat zo veranderlijk is als de mode. Dit wordt veroorzaakt doordat het
onlosmakelijk is verbonden met de maatschappij. Een verandering in de maatschappij is door
deze verbintenis snel terug te zien in de mode op straat, al kunnen de outfits ook gebruikt
worden om juist een wil naar verandering onder de aandacht te brengen. Om derhalve de
modewereld wetenschappelijk te onderzoeken en te verklaren moet niet alleen de mode
onderzocht worden, maar ook de tijd waarin deze mode figureert. De wetenschapster Yuniya
Kawamura vindt het dan ook opmerkelijk dat veel wetenschappers nog vanuit de
modernistische theorieën en ideeën naar de huidige mode-industrie kijken, terwijl de
maatschappij sindsdien opmerkelijk is veranderd. 30 Zij is hierdoor van mening dat er vanuit
een postmodernistische blik naar de huidige modewereld moet worden gekeken. 31
Dit hoofdstuk gaat nog een stap verder. Ik zal in dit hoofdstuk naar de ecologische
mode kijken vanuit het metamodernisme. Ik heb dit theoretisch kader gebruikt, omdat het
metamodernisme veel aspecten in zich heeft dat toepasbaar is op de ecologische mode. Een
andere reden is dat de maatschappij sinds het begin van het postmodernisme enkele
veranderingen heeft ondergaan, 32 en de ecologische mode ook pas in de laatste paar jaar een
echte ontwikkeling heeft doorgemaakt. 33 In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de
metamodernistische tendensen in de huidige cultuur en waarom er juist tegenwoordig meer
plaats lijkt te komen voor de ecologische tak van mode. Daarna wordt in het tweede gedeelte
van dit hoofdstuk het aspect van mode besproken waarin de consumenten veranderingen in de
maatschappij en de mode-industrie onder de aandacht willen brengen door middel van het
dragen van ecologische mode. Hiermee hoop ik de volgende vraag te beantwoorden: “Door
welke aspecten uit het metamodernistische kader kan er verklaard worden dat er
tegenwoordig meer ruimte is ontstaan voor ecologische mode en op welke manieren kan deze
aanvulling in de modewereld worden gebruikt voor de identiteitsvorming en differentiatie van
het individu?”.
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31
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32
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33
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Metamodernisme en ecologische mode
Als er naar de huidige maatschappij wordt gekeken vanaf een metaniveau, valt het op dat het
een consumptiemaatschappij is. Dit heeft als gevolg dat het ambacht op de achtergrond is
geraakt en de producten als een vanzelfsprekendheid worden gezien.

34

Hierbij wordt het

productieproces vergeten en dat gebeurt tevens in de modewereld. Daarentegen bewijst de
opkomst van de ecologische mode dat hierin verandering lijkt te komen. Deze tak van mode
stelt de materialiteit en het productieproces centraal. Deze terugkeer naar het ambacht is een
van de kenmerken die volgens Timotheus Vermeulen en Robin van den Akker terugkeren in
de door hen bedachte term metamodernisme. 35 Zij zijn van mening dat de huidige
maatschappij op veel aspecten is veranderd ten opzichte van het postmodernisme en er
hierdoor een nieuwe benaming en nieuw onderzoekskader moet komen. 36
Deze verschuiving van “tijdperken” is al vaker in de geschiedenis gebeurd. Zo is
bijvoorbeeld de moderniteit ontstaan toen de maatschappij door toedoen van de industriële
revolutie niet meer aansloot op het middeleeuwse romantische discours. 37 De moderniteit
werd een periode van verandering en innovatie.

38

Doordat mensen in fabrieken gingen

werken in plaats van op het boerenland, ontstonden er hele andere (machts)relaties en
daarmee ook een andere maatschappij, 39 het begin van de consumptiemaatschappij. 40
Deze maatschappij veranderde in enkele opzichten opnieuw door toedoen van de twee
wereldoorlogen. De mens verloor door deze gebeurtenissen het vertrouwen in het
vooruitgangsdenken en de ideologieën. Het had allemaal geleid tot dystopia in plaats van een
utopia. De mensen gingen steeds meer op hun eigen waarheid af, mede omdat er geen
unanieme waarheid meer bestond, 41 en kwam hierdoor zelf centraal te staan. 42
Er lijkt nu een derde verschuiving in het “modernisme” te komen, die Vermeulen en
Van den Akker dus onder de term metamoderniteit scharen. De huidige cultuur is volgens hen
nog steeds verbonden met het modernisme en de moderniteit, maar heeft net zoals bij het
postmodernisme enkele andere dominante kenmerken. Er hebben namelijk verschillende

34
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verschuivingen plaats gevonden, die volgens Vermeulen en Van den Akker er voor hebben
gezorgd dat het idee van het postmodernisme is ‘verouderd’.

43

In de afgelopen decennia is bijvoorbeeld de wereld door het internet veel kleiner
geworden. 44 Deze globalisering heeft voordelen, maar ook nadelen met zich meegebracht. Er
is nu wel een betere samenwerking ontstaan tussen de landen, maar op het moment dat een
land het economisch minder doet slaat dit direct over op de andere landen. Een voorbeeld
hiervan is de economische crisis, die in 2008 in Amerika is begonnen en daarna ook de rest
van de westerse wereld heeft geraakt. 45 Daarnaast is er ook sprake van een ecologische crisis,
waarin de aarde opwarmt en het klimaat wereldwijd verandert. 46 Door de wereldwijde
omvang van beide crises drukken deze een stempel op de maatschappij en beïnvloeden tevens
de keuzes van de consumenten. Zo zijn mensen door de ecologische crisis eerder bereid om
bijvoorbeeld ecologische kleding te kopen, maar tegelijkertijd wordt dit door de economische
crisis tegengewerkt. Dit komt omdat het milieuvriendelijk produceren van kleding duurder is
dan de gangbare productieprocessen en zolang er goedkopere alternatieven zijn, geven veel
mensen minder snel geld uit aan de ecologische variant. 47
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Dit betekent niet dat de economische crisis een nadeel vormt voor de opkomst van
ecologische mode. De modewereld lijkt namelijk stukje bij beetje steeds milieuvriendelijker
te worden. De consumenten en de modeontwerpers worden zich bewuster van de gevolgen
van hun daden en willen hier ook verandering in brengen. 48 Deze opkomst van
wereldverbeteraars is, volgens Vermeulen en Van den Akker, ook een verandering die in het
metamodernisme zichtbaar wordt. Zij noemen het de
terugkeer van het politiek engagement. 49 Mensen voelen
zich steeds meer betrokken bij de maatschappij en
hebben ook het gevoel dat hun idealen tot verbetering
kunnen leiden. Dit laatste is verbonden met een ander
aspect

van

het

metamodernisme,

namelijk

de

voorzichtige terugkeer van Storytelling vanuit het
modernisme. 50 Bij deze terugkeer van de grote verhalen

2. The carrot and stick approach

wordt er betekenis gegeven aan het betekenisloze, maar met de achterliggende gedachte dat
het wel betekenisloos blijft. 51 In een ander artikel noemen Vermeulen en Van den Akker dit
ook wel ‘geïnformeerde naïviteit’ of ‘pragmatisch idealisme’. 52 Mensen willen namelijk wel
in een ideologie geloven, maar zijn zich er tegelijkertijd van bewust dat dit niet voor 100%
bewerkstelligd kan worden. 53 Dit is het beste te beschrijven door middel van “The carrot and
stick approach”, waarbij een ezel een wortel wordt voorgehouden vanaf een stok, zoals op
afbeelding 2 te zien is. De ezel weet dat de kans klein is dat hij bij de wortel kan komen, maar
hij blijft het wel proberen. Dit geldt ook in zekere zin voor het milieuvriendelijke ideaal van
de ecologische mode. Er verstrijken waarschijnlijk nog vele jaren voordat de mode-industrie
voor het grootste gedeelte milieuvriendelijke kleding produceert en zelfs dat kan niet met
zekerheid gezegd worden.

De wil van verandering
De consumenten van ecologische mode investeren in een ideaal en willen vaak dat dit ideaal
uiteindelijk ook werkelijkheid wordt. Een manier om dit te bewerkstelligen is door zelf deze
48
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kleding te kopen en te dragen. Hierdoor laten ze door middel van de kleding zien dat zij
bewust kiezen voor een beter milieu en onderscheiden ze zich tegelijkertijd van de rest van de
massa.
Dit proces van het willen onderscheiden door middel van kleding is ook in 1994
geconstateerd door Gilles Lipovetsky. 54 Hij koppelde dit aan de consumptiemaatschappij,
omdat deze maatschappij ondanks het groeiende aanbod van kleding er ook voor zorgde dat
de massa er hetzelfde uitziet. 55 De consument heeft een grotere neiging gekregen om zich als
individu te onderscheiden van rest, 56 en kan dit dankzij de consumptiemaatschappij
eenvoudiger bereiken. Op een ecologische manier kan dit bijvoorbeeld gedaan worden door
vintage kleding aan te schaffen. Deze kledingstukken maken namelijk geen onderdeel (meer)
uit van de massaproductie, waardoor er met zekerheid gesteld kan worden dat de massa niet
dezelfde kleding draagt en het individu zich hiermee kan onderscheiden. Deze neiging naar
differentiatie is ook verbonden met de idee dat kledingstukken een verlengstuk vormen van de
identiteit. De wetenschapper Daniel Yim zegt hierover: “How we dress is fundamentally an
extension of our dignity, because the adornments of our bodies are an expression of our
autonomy and uniqueness. They are an extension of our presence or […] identity.” 57 Kleding
wordt dus niet meer alleen gezien als een bescherming tegen weersinvloeden, maar als een
object met betekenissen.

58

Deze betekenissen kunnen subtiel in een kledingstuk verwerkt zijn, maar kunnen ook
juist

het

de

blikvanger

van

een

kledingstuk vormen. Dit laatste is het
geval

bij

het

ontwerp

van

modeontwerpster Anya Hindmarch. Zij
heeft in 2007 een tas op de markt
gebracht, genaamd I’m not a Plastic
Bag. Deze tas is zo populair geworden
dat veel winkelketens en supermarkten
3. I’m not a Plastic Bag tassen
54
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deze ook verkopen, 59 waarvan enkele te zien zijn op afbeelding 3.
Wat deze tassen verbindt is dat ze zijn gemaakt met dezelfde
doelstelling, namelijk het vervangen van de wegwerp plastic tassen
en hiermee tevens voorkomen dat het plastic in het milieu terecht
komt. Bovendien scheelt het ook milieuvervuiling in het
productieproces.

60

Om dit te bereiken zijn deze milieuvriendelijke

tassen van het duurzame canvas gemaakt, dat veel langer mee gaat
en dus vaker hergebruikt kan worden. Daarnaast wordt de doelstelling benadrukt door de
opvallende slagzinnen, die op de voorkant van de tassen te vinden zijn, zoals “I’m not a
Plastic Bag” en “My bag is more green than your bag!”. In deze slogans wordt het gestreefde
ideaal duidelijk zonder het letterlijk te verwoorden. Er zit een hele laag van associaties achter
de woordkeuzes, waardoor de teksten betekenisvoller zijn dan dat ze op het eerste gezicht
lijken. Een voorbeeld hiervan is de tekst “My bag is more green than your bag!”, zoals
duidelijk op afbeelding 4 te zien is. In tegenstelling tot wat er beweerd wordt is de tas niet
groen van kleur. Er moet dus een andere betekenis zijn. Deze betekenis kan gevonden worden
door een semiotische analyse op deze zin toe te passen.
Ferdinand de Saussure maakte een onderscheid tussen de concepten de signifier en de
signified, waarbij de eerste het best te beschrijven is als betekenaar
en de andere als betekende.

61

Op de tas waar “My bag is more

4. My bag is more Green than
your bag tas

green than your bag!” op staat, wordt er door middel van de kleur
groen nadruk gelegd op het woord ‘groen’. Vanuit de signifier bekeken, is het puur een woord
van vijf letters. Als er wordt gekeken naar hetzelfde woord als een signified, staat het woord
groen voor de kleur, maar tegelijkertijd ook voor natuur en milieuvriendelijkheid. Op deze
laatste connotaties wordt dus door de tas ingespeeld zonder dit letterlijk te vermelden. Er had
namelijk ook kunnen staan “My bag is more Eco friendly than your bag!”, maar dit had
waarschijnlijk toch minder indruk gemaakt op mensen. Dan zou het te nadrukkelijk zijn en
door nadruk te leggen op het woord groen, terwijl de tas zelf niet groen van kleur is, worden
de mensen aan het denken gezet. De connotaties die aan het woord ‘groen’ worden
gekoppeld, worden tegelijkertijd geassocieerd met de drager. Door middel van deze tas laten
ze namelijk zien dat zij milieubewuste keuzes maken en zich hiermee onderscheiden van de
massa die nog wel gebruik maakt van plastic tassen. Het milieubewuste aspect wordt hiermee
59
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een onderdeel van de identiteit van de drager, dat ze door middel van de tassen willen
uitstralen.
Deze koppeling van mode en identiteit is ook Diana Crane opgevallen. Zij zegt
hierover: “In Postmodern cultures, consumption is conceptualized as a form of role-playing,
as consumers seek to project conceptions of identity that are continually evolving.” 62 Er wordt
dus betekenis aan kledingstukken toegekend

om deze aan te laten sluiten bij iemands

gewenste identiteit. Bij het voorbeeld van de tassen werd dit opgelost door middel van
teksten, maar in het geval van kledingstukken zijn de connotaties veel subjectiever

63

en

vallen ze tevens minder op in vergelijking met de teksten op de canvas tassen.
Op dit punt kan de consument van ecologische mode op een probleem stuiten, als ze
met de kledingstukken een boodschap willen uitspreken. In veel gevallen zijn de biologisch
varianten van katoenen kledingstukken nauwelijks te onderscheiden van de minder
milieuvriendelijke
kledingstukken

katoenen

versies.

Daarnaast

veranderen

de

betekenissen

van

ieder seizoen. Mocht het kledingstuk het ene seizoen staan voor

individualisme, kan het een jaar daarop juist door de massa zijn overgenomen. Hierdoor moet
kleding een duidelijke boodschap uitdragen, zoals bijvoorbeeld bij bovenstaande tassen is
gebeurd, anders vult een kledingstuk alsnog niet aan op de identiteit van een individu.
Een variant van ecologische kleding die naar mijn mening duidelijk een boodschap in
zich heeft, zonder gebruik te maken van teksten, zijn de gerecyclede kledingstukken en dan
met name de experimentele versies. Een voorbeeld hiervan is de collectie van Gary Harvy,
zoals in het vorige hoofdstuk besproken is. Bij deze jurken wordt direct duidelijk dat het gaat
om hergebruikte materialen, zoals spijkerbroeken of trenchcoats. De nadruk komt derhalve te
liggen op het gerecyclede aspect van de kleding, waarbij er connotaties van
milieuvriendelijkheid aan verbonden kunnen worden. Deze kunnen die dan net zoals bij de
tassen worden teruggekoppeld op de drager.
De ecologische mode kan dus zeker door de consumenten gebruikt worden als een
medium om zichzelf te onderscheiden van de massa. Dit kan letterlijk, door kledingstukken te
dragen die niet tot de massa-industrie behoren, maar het kan ook subtieler door juist op de
connotaties van kledingstukken in te spelen. Een normale canvas tas waar al vele versies van
bestaan, kan met de juiste tekst toch zorgen voor een differentiatie van de massa.
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Conclusie
Aan het begin van dit hoofdstuk werd de vraag gesteld: ”Door welke aspecten van de
metamodernistische samenleving is er tegenwoordig meer ruimte ontstaan voor ecologische
mode en op welke manieren kan deze aanvulling in de modewereld worden gebruikt voor de
identiteitsvorming en differentiatie van het individu?”. Hoe ver de vragen ook uit elkaar lijken
te liggen, toch zijn ze met elkaar verbonden. De metamodernistische maatschappij heeft
namelijk dankzij de terugkeer van het ambacht, storytelling en politiek engagement ruimte
geboden voor de ecologische mode. Vaak als de consumenten zich betrokken voelen bij de
samenleving willen ze dit ook uitstralen. Dit kan door middel van bijvoorbeeld speciale tassen
of authentieke kleding. Hiermee willen ze zich tevens onderscheiden van de mensen die deze
betrokkenheid niet hebben en hier ook geen verandering in willen brengen.
Toch heeft de wil naar differentiatie ook een grens. Mensen willen nog wel bij een
groep horen en zich niet een vreemde eend in de bijt voelen. Hierdoor moet de ecologische
mode ook esthetisch mooi en modieus moet zijn om een grotere doelgroep aanspreken. Hoe
de ecologische mode hierop kan inspelen wordt in het volgende hoofdstuk behandeld.

Hoofdstuk 3 – Ecologische Mode en de Mode-Industrie
In het vorige hoofdstuk is duidelijk geworden dat de huidige maatschappij steeds meer open
staat voor ecologische mode. Toch is in de afgelopen jaren gebleken dat niet elk initiatief in
de ecologische mode even succesvol was. Een voorbeeld hiervan is de brandnetelmode van
Netl. Dit modemerk werd opgericht vanuit een milieuvriendelijk ideaal, 64 maar de kleding
kon geen aansluiting vinden bij de huidige modewereld. 65 Een bestaansrecht lijkt hierdoor
alleen gegarandeerd te worden wanneer de ecologische mode aansluiting vindt bij de huidige
mode-industrie. Om deze reden staat in dit hoofdstuk dan ook de volgende vraag centraal:
“Welke aspecten van een kledingstuk zorgen ervoor dat het als modieus wordt beschouwd en
hoe kan de ecologische mode hierop aansluiten?”. Deze vraag beantwoord ik door eerst te
bepalen wanneer er over mode gesproken kan worden, waarna ik dieper inga op de aspecten
die bepalen dat een kledingstuk tot de mode behoort.
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Mode
De modewereld is al vele decennia vervlochten met de westerse samenleving en is daarom
ook een onlosmakelijk onderdeel geworden van het huidige straatbeeld. Hierdoor lijkt mode
misschien een natuurlijk gegeven, maar daar is Yuniya Kawamura het niet mee eens. Zij is
van mening dat het kenmerk ‘mode’ niet in de kledingstukken zelf zit, maar dat het als een
betekeniswaarde aan kledingstukken wordt toegekend. Deze mening wordt gedeeld door de
Noorse filosoof Lars Svendsen. Hij schrijft dat de mode niet is ontstaan vanuit de algemene
groepsmechanismen noch de menselijke natuur en hierdoor geen universeel gegeven is.

66

Hier staat tegenover dat hij wel van mening is dat de mens altijd de neiging heeft gehad om
zichzelf te versieren, al valt dit volgens hem niet onder zijn definitie van mode. 67 In zijn boek
Mode – Een filosofisch essay geeft hij de volgende definitie: “Om van ‘mode’ te kunnen
spreken is het niet voldoende dat een verandering zich slechts incidenteel voordoet. Er is pas
sprake van mode wanneer de verandering omwille van zichzelf wordt nagestreefd en
betrekkelijk veel voorkomt.” 68 Als er geen constante verandering plaatsvindt, maar deze voor
decennia vast staat voordat er een nieuwe standaard wordt geïntroduceerd, is er volgens
Svendsen geen sprake van mode. 69 Eigenlijk zorgt ‘echte’ mode ervoor dat er geen traditie
kan ontstaan. Roland Barthes schreef dan ook in zijn essay The Fashion System: “Elke nieuwe
mode is een weigering om iets te erven, een ondermijning van de onderdrukking door de
voorafgaande mode.” 70 Mode is dus een paradox, want de nieuwe mode werkt wel bevrijdend
ten opzichte van het voorafgaande, maar is tegelijkertijd de onderdrukker van de volgende
nieuwe modetrend. Daarnaast heeft mode geen einddoel en blijft het altijd veranderen. 71 Dit
gegeven hoeft niet altijd negatief te zijn, want Lars Svendsen citeert in zijn essay ook
Immanuel Kant: “Het is de nieuwigheid die de mode geliefd maakt”. 72 Mensen willen
verandering en hier kan de ecologische mode op inspelen.

Ecologische mode
Ecologische mode is niet zozeer vernieuwend op gebied van designs en modellen, maar wel
op het gebied van materiaalkeuze, materiaaltoepassing en materiaalbewerking. Zo is de
spijkerbroekenjurk van Gary Harvey die in hoofdstuk 1 werd besproken, een vernieuwing van
66
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5. Bio Denim Jacket van Suzanne Lee

de standaard spijkerbroek. Tevens is de spijkerstof een inspiratiebron voor meerdere
ecologische modeontwerpers, waarvan een voorbeeld te zien is op afbeelding 5, een Bio
Denim Jacket van Suzanne Lee. Het bijzondere aan deze jas is de materiaalsoort, die door
middel van bacteriën tot stand is gekomen. 73 Het is ook geen echte spijkerjas van spijkerstof,
al komen de kleur, het model en zelfs de knopen overeen. Op het eerste gezicht zou het tot de
mode gerekend moeten worden, maar omdat het materiaal afwijkt van de standaard en de
productie hiervan nog niet tot de massaproductie behoort, kan dit specifieke kledingstuk
volgens de definitie van Lars Svendsen niet tot de mode gerekend worden. De jas is namelijk
wel vernieuwend, maar komt nog te weinig voor.
De meest voor de hand liggende optie om ecologische kledingstukken tot de mode te
laten behoren, betreft een samenwerking met grote winkelketens. Een voorbeeld hiervan is de
Britse modeketen Marks en Spencer (M&S). Zij hebben in 2011 hun eerste Green Store
geopend, die gevestigd is in Bournemouth. 74 De kleding die hier wordt verkocht is gemaakt
van biologische katoen en gerecyclede polyester. 75 Het gaat hier dus om milieuvriendelijke
kleding, die tegelijkertijd met de mode meegaat en hierdoor ook vernieuwend is. Daarentegen
is de huidige mode volgens Lars Svendsen niet meer zo vernieuwend als deze in origine was.
Hij is van mening dat de mode van tegenwoordig voornamelijk bestaat uit het recyclen van
oude trends. De modecycli zijn al sinds de jaren zeventig dermate kort geworden dat het voor
modeontwerpers bijna onmogelijk is vernieuwing te brengen in het silhouet. 76 Ze proberen het
wel door bijvoorbeeld extreme versies van voorafgaande kledingstijlen op de catwalk te laten
zien of juist door verschillende (oudere) stijlen te combineren in hun collecties. 77 Dit heeft
als gevolg dat ze vaker en sneller terugkeren op de al bestaande elementen in de mode. 78 Het
lijkt er op dat de wil naar vernieuwing steeds verder op de achtergrond raakt en is vervangen
door de ‘aanvullingslogica’. 79 Dit betekent dat modetrends niet elkaars plaats innemen, maar
juist naast elkaar bestaan. 80 Dat voor ecologische mode misschien wel een positieve
vooruitgang is, omdat het ten eerste niet elke modetrend hoeft te volgen en ook omdat er door
deze aanvullingslogica ruimte is ontstaan voor bijvoorbeeld vintage en tweedehands kleding.
Het is door deze logica een stuk ingewikkelder geworden om er niet modieus bij te lopen,
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maar op welk moment wordt een kledingstuk echt als modieus beschouwd? In de volgende
paragraaf wordt hier een mogelijk antwoord op gegeven dat is gebaseerd op de theorie van
Anya Farennikova en Jesse Prinz en tevens wordt er gekeken op welke manieren ecologische
mode hierop aan kan sluiten.

Wanneer is een kledingstuk modieus?
Kledingstukken kunnen als modieus worden beschouwd als ze voldoen aan de esthetische
eisen die in een bepaald seizoen gelden, zoals een rok met de juiste lengte en een kapot
gewassen broek in een skinny model. 81 Alleen voordat het echt in de mode raakt, moet het
volgens de onderzoekers Anya Farennikova en Jesse Prinz aan vier eisen voldoen. Ten eerste
moet de look door veel mensen gedragen worden en ten tweede moet het een bewuste keuze
zijn. Daarnaast moeten experts het als modieus beschouwen en tot slot moeten de dragers een
esthetische waarde hechten aan hun kledingstukken. 82 Een kledingstuk kan hierdoor niet
vanaf de tekentafel direct als modieus worden beschouwd, maar het moet door verschillende
mensen als modieus worden geaccepteerd, waaronder de massa.

De massa
Anya Farennikova en Jesse Prinz zijn van mening dat de massa bepaalt wanneer
kledingstukken modieus zijn. Een goede graadmeter hiervoor is de kleding die op straat wordt
gedragen. 83 Deze mensen zijn ook degenen die uiteindelijk de kleding moeten kopen en
dragen. 84 Er moet in tegenstelling tot het vorige hoofdstuk dus niet naar het individu worden
gekeken, omdat een eigen stijl nog niet direct hoeft aan te sluiten op de trends in de
modewereld. 85
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ecologische kleding voor de massa te vinden. 87 Alleen kleding is niet per se modieus als het
door de massa gedragen wordt, want ook mode-experts moeten het zo beschouwen. 88

De experts
Voordat kledingstukken als modieus kunnen worden beschouwd moet het dus door veel
mensen gedragen worden, maar hier is tevens de (h)erkenning van de experts voor nodig.
Deze experts zijn volgens Kennet en Wolfendale onder andere de professionele critici die
werken voor modetijdschriften zoals Vogue, Harper’s bazaar en Elle. 89 Zij hebben hun naam
al gevestigd, maar worden tegenwoordig bijgestaan door “celebrities” en modebloggers. In
het eerste geval geldt dat als een (trendsettende) Hollywood actrice wordt gespot in een
bepaald kledingstuk, mensen eerder zijn geneigd haar voorbeeld volgen. Deze “celebrities”
worden dus ook vaak benaderd door modehuizen en voorspellen mede hierdoor in veel
gevallen de volgende modetrend. 90
Tegenwoordig hebben de consumenten dankzij het internet en de mogelijkheid tot het
opzetten van een blog ook een eigen stem gekregen. Sommige bloggers zijn zelfs zo
belangrijk geworden dat ze door enkele grote modehuizen gezien worden als experts. Het
komt steeds vaker voor dat bloggers op de eerste rij worden geplaatst en de journalisten
erachter moeten plaatsnemen. 91 De modeblogs worden hiermee, net zoals de mode op straat,
een graadmeter voor modetrends. Ze dienen als een spiegel van de mode in de samenleving. 92
De bloggers maken foto’s van mensen op straat die hen inspireren en kunnen hierdoor ook de
nieuwste trends spotten of zelf starten. Tevens is een blog over de hele wereld bereikbaar en
spreekt het daardoor een grotere doelgroep aan dan bijvoorbeeld alleen een Nederlands
tijdschrift. Dit betekent nog niet dat de blogs de expertise van de tijdschriften overneemt. Ze
kunnen net zoals kledingtrends tegenwoordig naast elkaar bestaan, waardoor de ecologische
mode van beide expert platforms tegelijkertijd gebruik kan maken. Ze krijgen bijvoorbeeld
extra aandacht als er een ecologische reportage in Vogue verschijnt, maar zijn er ook steeds
meer actrices die zich op de rode loper in een milieuvriendelijke jurk hullen, zoals op de blog
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http://redcarpetgreendress.com/home/ te zien is. Hoe meer publiciteit, hoe meer mensen er
bereikt worden.
Hoewel experts de modestijlen vooral promoten en hierdoor bepalen wat modieus is,
wil hun erkenning nog niet zeggen dat een item per definitie modieus wordt. De consumenten
worden steeds zelfbewuster, zoals in het vorige hoofdstuk is gebleken. Dit wordt nogmaals
bevestigd door de wetenschapper Yuniya Kawamura. De consumenten laten zich volgens haar
steeds minder sturen door de experts en gaat steeds meer op zijn eigen gevoel af. Ze willen
namelijk wel dat de outfit past bij het imago dat ze willen uitstralen.
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De experts zijn dus

naast promotor ook steeds meer de rol van adviseur op zich gaan nemen, al blijven ze wel
nodig om een trend te bepalen. Hoe goed een outfit op iemands imago of identiteit ook kan
aansluiten, de kleding wordt hierdoor niet per definitie modieus. De massa heeft namelijk nog
steeds het laatste woord, want zelfs als de experts er over te spreken zijn en een individuele
drager zelf ook, is het de massa die een kledingstuk uiteindelijk modieus maakt. Dit geldt
tevens voor de makers van ecologische mode. Deze zijn net zo goed als bij andere modestijlen
afhankelijk van de experts en de massa. Als de kleding niet door de massa geaccepteerd wordt
en het te ver afstaat van de andere trends in de modewereld, wordt het kledingstuk niet
gedragen, ondanks de positieve promotie van de experts.

Conclusie
In dit hoofdstuk stond de vraag centraal; “Welke aspecten van een kledingstuk zorgen ervoor
dat het als modieus wordt beschouwd en hoe kan de ecologische mode hierop aansluiten?”.
Dit met de reden dat het voor de ecologische mode belangrijk is om een aansluiting te vinden
met de modewereld. Hierdoor zou de ecologische mode daadwerkelijk een kans kunnen
krijgen om de milieuvriendelijke idealen na te streven.
Deze acceptatie in de modewereld is alleen mogelijk met de invloed van de gevestigde
experts en de consument. Zij bepalen wat modieus is en wat door de massa overgenomen kan
worden. Dit betekent wel dat ecologische mode toegankelijk moet worden voor de massa,
zoals al gebeurt bij modeketens als Marks and Spencer. Daarnaast heeft de ecologische mode
als voordeel dat het vernieuwend is en hiermee aansluit op een belangrijk aspect dat mode
geliefd maakt. De vernieuwende mode kan aansluiten bij de gewenste identiteit van de
consument en als deze toevallig ook als trendsetter wordt beschouwd, is er een grotere kans
dat ecologische mode steeds meer invloed krijgt in de huidige mode-industrie, met als gevolg
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dat de ecologische mode een stap dichter komt bij een daadwerkelijke milieuvriendelijke
mode-industrie.
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Hoofdstuk 4 – De Conclusie
De ecologische mode lijkt van zijn negatieve imago af te zijn gekomen. Dit is ook de reden
waarom ik in deze bachelorscriptie de volgende onderzoeksvraag centraal stelde: “Welke
elementen van ecologische mode zorgen ervoor dat deze kleding steeds meer mensen
aanspreekt en juist in de huidige maatschappij een kans krijgt om zichzelf steeds verder te
ontwikkelen tot misschien wel het milieuvriendelijke alternatief voor de huidige modeindustrie?”.
Aan de hand van de drie deelvragen zou er een mogelijk antwoord gevormd kunnen
zijn. Ten eerste is ecologische mode onder te verdelen in ten minste vier categorieën, namelijk
hergebruikte-, vintage-, tweedehands-, en organische kleding. Ze zijn allemaal heel
verschillend van elkaar, waardoor ze verschillende groepen consumenten kunnen aanspreken.
Sommige van deze consumenten willen zich graag differentiëren van de massa, waarvoor
vintage kleding te oplossing kan zijn. Daarnaast willen andere mensen liever met de
modetrends meegaan, waardoor zij zich meer vinden in

de gerecyclede of organische

kledingstukken. Het is ook deze groep die ecologische mode echt modieus kan maken. Dit
aspect is niet alleen afhankelijk van de esthetische waarde, maar ook van de hoeveelheid
consumenten die het dragen. Het enige wat hier dan nog voor moet gebeuren is een
verandering in de cultuur en maatschappij, waardoor de consumenten steeds meer openstaan
voor de ecologische variant van mode. Dit heb ik in dit bachelorwerkstuk onderbouwd door
middel van een metamodernistisch kader. Hierin is te zien dat er onder andere een terugkeer is
naar het politiek engagement, de ideologie en het ambacht. Dit zijn ook de aspecten in de
huidige maatschappij die, naar mijn mening, de opkomst van de ecologische mode kunnen
verklaren.
Dankzij de terugkeer van het ambacht, zijn de consumenten tegenwoordig meer bereid
om producten aan te schaffen waarin dit aspect duidelijk naar voren komt. Tevens biedt het
hen de mogelijkheid om extra betekenissen aan de kledingstukken toe te kennen, waarmee ze
zich kunnen onderscheiden van de niet-milieuvriendelijke massa, die zich ook minder
betrokken voelt bij de maatschappij.
De ecologische mode spreekt voornamelijk mensen aan die wel deze betrokkenheid
voelen en ook de eerder begane fouten wil herstellen. Op het gebied van de mode wordt het
bijvoorbeeld

steeds

bekender

dat

de

gangbare

kledingproductieprocessen

sterk

milieuvervuilend kunnen zijn. De ecologische mode biedt hiervoor dus een alternatief en
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daarmee ook een mogelijke oplossing. Dit is waarschijnlijk ook de voornaamste reden
waarom ecologische mode juist tegenwoordig in populariteit begint te stijgen. Het biedt weer
een positieve kijk op de toekomst en tevens een manier om deze ideale toekomst op een
eenvoudige wijze te kunnen bereiken. Het lijkt binnen handbereik te liggen, al moet hiervoor
nog veel gebeuren.
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