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Geboren versierders
Waarom we verlangen, tonen en vormgeven

Als je sociale rechtvaardigheid wilt, word dan ambtenaar.
Mode is vluchtig, gevaarlijk en oneerlijk – Karl Lagerfeld
Er is iets met mode waar mensen heel nerveus van worden –
Anna Wintour
Iedereen tooit zich en iedereen, een klein aantal naturisten
uitgezonderd, kleedt zich. Met zich tooien bedoel ik het dragen van
alle soorten opsmuk die ons ter beschikking staan: cosmetica,
kapsels, parfums, tatoeages en sieraden. Met kleding bedoel ik dracht
die vervaardigd is uit textiel, leer, veren, rubber of welk ander
materiaal dan ook en die een lichaamsdeel bedekt. Zich kleden is
zo’n alledaagse activiteit, zo volstrekt vertrouwd, dat we gemakkelijk
de eigenaardigheid ervan over het hoofd zien. Waarom bedekken we
ons lichaam, zelfs wanneer we binnenshuis zijn, wanneer we alleen
zijn, wanneer het warm is, wanneer we onder de dekens liggen te
slapen? Waarom bedekken we bepaalde plekken wel en andere niet?
Waarom besteden sommige mensen veel tijd aan het platmaken van
hun haar, terwijl anderen enorme suikerspinskapsels bouwen?
Waarom willen mensen liever naar vanille, sandelhout, tabak, leer of
musk ruiken dan naar mens?
Het is gemakkelijk om deze vragen af te doen als triviaal. Hoe wij ons
tooien kan net zo belangrijk zijn als onze natuurlijke trekken voor
het bepalen van de indruk die we maken op anderen en voor hoe we
onszelf zien en hoe we onszelf voorstellen. Kleding en opsmuk geven
informatie over onze smaak en onze voorkeuren, onze daadwerkelijke of begeerde sociale status en de cultuur en tijd waarin we leven.
Beide zijn zo oud als de mensheid en uit archeologische vondsten
zowel als de geschiedenis van de mode blijkt dat we bij het tooien
van onszelf hulpbronnen hebben verslonden en tijd, werk en
waardevolle, vaak zeldzame, materialen hebben geïnvesteerd. Bij het
ontwerpen van kleding en opsmuk hebben we uniek menselijke
talenten, vindingrijkheid en bekwaamheid tentoongespreid. Nieuwe
kleding kan uitgelatenheid, genot of zelfverzekerdheid oproepen en
in een andere context gevoelens van ondraaglijke gêne en
vernedering. Kleding informeert en misleidt, onthult en verbergt.
Het ongeklede en onversierde lichaam spreekt voor zich, maar
eenmaal getooid is het dynamisch en luidruchtig, gevarieerd en
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veranderlijk, sluw en verleidelijk. Kleding richt de aandacht op wat
begeerlijk is, pronkt ermee, vervalst het en overdrijft het.

Seksuele signalen
Zich tooien is een uniek menselijke eigenschap. Chimpansees
hebben weliswaar belangstelling voor hun uiterlijk, maar zij
gebruiken geen tooi om hun sociale ambities of hun figuur te
tonen. Dieren paraderen en zingen, maar hebben niet de gewoonte
om stoffen rond hun lichaam te draperen, wurmen zich niet in
voorgevormd ondergoed en dragen geen make-up. Overigens wijst
wetenschappelijk onderzoek erop dat ze er best eens van zouden
kunnen profiteren als ze dit wel deden. Tijdens een aantal
ingenieuze experimenten van het Laboratoire de Parasitologie
Evolutive in Parijs werden de staarten van mannelijke
boerenzwaluwen geknipt, geplooid en gekleurd. Eerder onderzoek
had aangetoond dat vrouwelijke boerenzwaluwen een voorkeur
hebben voor mannetjes met lange pronkstaarten. De experimenten
bevestigden deze observatie: minder bedeelde mannetjes hadden na
een cosmetische metamorfose meer succes bij de vrouwtjes. Zowel
het verlengen van de staart, het creëren van symmetrie en de illusie
van grotere, fellere staartvlekken was effectief.
Buiten de laboratoria van de mens zijn opzichtige, zwierige staarten
een biologisch eerlijk teken. Maar wat is de betekenis ervan? Of is het
allemaal visuele ophef om niks – schoonheid zonder nut? In The
descent of man, and selection in relation to sex (1871) geeft Darwin
een beschrijving van de schitterende, sublieme en soms monsterlijk
absurde decoraties en versieringen bij dieren. Hij vergaapte zich in
het bijzonder aan de vogels met hun eindeloze variatie aan
‘kammen, lellen, uitsteeksels, hoorns, zwellende luchtzakken,
paardestaarten, naakte schachten, pluimen en verlengde veren,
sierlijk voortspruitend uit alle delen van het lichaam’. Het viel hem
op dat deze vaak ‘prachtig gekleurd’ zijn. Vogels hebben deze
decoraties niet nodig om eten te vinden of om van parasieten of
roofdieren af te komen. Om te kunnen vliegen of warm te blijven
voldoen veren zonder kleurenpracht. De natuurlijke selectie had net
zo goed de voorkeur kunnen geven aan vale of camouflerende
kleuren. ‘De aanblik van een veer uit een pauwenstaart maakt me
misselijk als ik er lang naar kijk!’, schrijft Darwin aan botanist Asa
Grau in 1860, een jaar na de publicatie van The origin of species,
waarin hij evolutie door middel van natuurlijke selectie beschrijft.
Deze ornamenten hebben dan ook een heel andere functie: ze lijken
‘de vrouwtjes op te winden, aan te trekken of te bekoren’. Ze zijn
een voorbeeld van de werking van wat Darwin ‘seksuele selectie’
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noemt, selectie door partnerkeuze, de tweede drijvende kracht van
de natuur. Hierbij zijn twee mechanismen betrokken. Om rivalen te
bestrijden hebben mannetjes secundaire seksuele eigenschappen
ontwikkeld, zoals hoektanden, geweien of een indrukwekkend
lichaam. Om vrouwtjes te bekoren hebben ze franje, kleuren en
schoonheid ontwikkeld. Darwin schrijft niet voor niets dat ‘sterke
genegenheden, een scherpe waarneming en een zucht naar
schoonheid’ niet onverenigbaar zijn met ‘een gering verstandelijk
vermogen’.
Wanneer er concurrentie is bij het werven van een partner – een
voorwaarde voor Darwin’s seksuele selectie – trekken dieren met
bepaalde extreme trekken aan het langste eind. De pauwenstaart is
het meest beroemde voorbeeld. Een mannetjespauw sleept
gemiddeld tweehonderd schitterende, met ogen besprenkelde veren
met zich mee, uitwaaierend tot een radius van 150 cm, omdat
generaties vrouwtjes de voorkeur hebben gegeven aan steeds grotere
en pronkerige staarten. Volgens bioloog Amotz Zahavi is zulk
vertoon een vorm van zichzelf een handicap bezorgen. De pauw die
is uitgedost met een schitterende sleep zegt: ‘Ik ben zo gezond en
sterk dat ik het me kan veroorloven om mijn veren in goede
conditie te houden, terwijl ik nog steeds roofdieren en aanvallen in
de rug kan afweren.’ Omdat deze signalen eerlijk zijn – moeilijk te
imiteren en kostbaar – kunnen alleen dieren in topconditie hiermee
wegkomen. Zulke extravagantie komt met een prijs, maar ook met
een beloning: vrouwelijke voorkeur. Darwin schreef: ‘onbewapende,
ongedecoreerde of onaantrekkelijke mannetjes zouden net zoveel
succes hebben in de strijd om het bestaan en bij het voortbrengen
van een talrijk nageslacht wanneer beter bedeelde mannetjes niet
aanwezig waren.’ Maar die zijn wel degelijk aanwezig en de
mannetjespauwen met de fraaiste staart gaan er met de vrouwtjes
vandoor.
Het uitvoerige vertoon van kleuren en decoraties tijdens de balts is
niet het enige wat de mannetjes investeren: er moet ook onderhoud
worden gepleegd. Alle dieren doen aan uiterlijke verzorging en
vogels in het bijzonder besteden een groot deel van hun tijd aan het
gladstrijken van hun veren. Het in goede conditie houden van hun
gevederte is van essentieel belang voor het vliegen en voor een goede
isolatie. Vuil moeten worden afgewist, veren geordend en parasieten
verwijderd. Maar omdat ze hun veren ook hebben om ermee te
pronken, moeten deze zo aantrekkelijk mogelijk worden gehouden;
in de sportschool gekweekte spierballen zijn er ook niet alleen om
zware dingen mee te tillen. Het verzorgen van de veren neemt
ongeveer negen procent van de tijd van de gemiddelde in het wild
levende vogel in beslag en ongeveer zestien procent van dat van
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vogels in gevangenschap. Naar de hoeveelheid tijd die mensen
besteden aan hun uiterlijke verzorging kunnen we alleen maar
gissen. Onderzoek naar tijdbesteding in de Verenigde Staten en
Groot-Brittannië duidt erop dat vrouwen gemiddeld 46-48 minuten
en mannen ongeveer 36-38 minuten besteden aan ‘persoonlijke
verzorging’ (gedefinieerd als: wassen, aankleden, crème smeren,
kammen, borstelen, enzovoort). Mensen besteden er dus aanzienlijk
minder tijd aan dan de gemiddelde vogel, hoewel de categorie
‘persoonlijke verzorging’ vast en zeker nog een stuk verder
uitgebreid zou kunnen worden. Onderzoek heeft eveneens
uitgewezen dat de gemiddelde persoon aanzienlijk meer tijd besteedt
aan persoonlijke verzorging dan aan seks (in de Verenigde Staten
neemt seks, als ‘privéactiviteit’, een luttele 54 seconden per dag in
beslag). Bij vogels is het allemaal seizoensgebonden, maar het
‘voorspel’ neemt behoorlijk wat meer tijd in beslag dan het paren
zelf, of we nu vogel zijn of mens.
Misschien is de handeling van het zichzelf verzorgen – en dus niet
alleen het eindresultaat ervan – bij vogels en andere dieren
geëvolueerd tot een seksueel signaal. Volgens de ‘aantrekkelijke
verzorgingshypothese’ kan een activiteit die een specifiek doel dient
(schoonmaken) ook evolueren tot een signaal dat iets anders
overdraagt (aantrekkelijkheid van degene die zich schoonmaakt).
Laten we eens kijken naar een voorbeeld uit de mensenwereld: een
vrouw die lippenstift opdoet. De handeling is iconisch en
gedenkwaardig vastgelegd in vele films, vooral in de jaren veertig en
de vroege jaren vijftig. In The Postmen Always Rings Twice (1946) is
de eerste glimp die we opvangen van de hoofdpersoon, Cora
(vertolkt door Lana Turner), niet van haarzelf maar van haar
lippenstift. Deze rolt over de vloer van het café van haar man, in de
richting van Frank, haar toekomstige minnaar. De camera beweegt
terug om haar hemelse verschijning – witte shorts en mouwloos
topje – te tonen. ‘Heb jij dit laten vallen?’, vraagt Frank. Ze raapt de
huls op en gaat de deur uit, maar niet voordat ze naar de spiegel
gelopen is om lippenstift op te doen, recht voor de ogen van Frank.
Het aanbrengen van lippenstift kan op status-concurrentie onder
vrouwen duiden. Econoom Juliet Schor kwam erachter dat veel
vrouwen goedkope gezichtsreinigers en mascara kopen, maar eerder
geneigd zijn om extra te betalen voor lippenstift. Sterker nog, hoe
hoger de prijs van de lippenstift, hoe meer ze geneigd zijn tot
aanschaf. Lippenstift heeft ‘sociale zichtbaarheid’, in de termen van
Schorer, wat betekent dat ze aangebracht wordt in het openbaar,
waardoor de stift een statusobject wordt. Mensen strijken hun haar
plat, kloppen hun kleren af, doen hun stropdas goed, herschikken
hun sjaal, rinkelen met sieraden, bekijken zichzelf in de spiegel en
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maken nog veel meer andere gebaren die niet alleen bedoeld zijn om
alles netjes te houden, maar ook signalen zijn van flirterigheid,
zelfbeheersing, superioriteit, beschikbaarheid, concurrentiedrang of
kwetsbaarheid – ook al worden ze misschien onbewust afgegeven.
Sommige wetenschappers geloven dat uiterlijke verzorging ook bij
vogels een signaal is geworden, maar het definitieve bewijs hiervoor
is nog niet geleverd. Volgens de ‘aantrekkelijke
verzorgingshypothese’ zouden mannetjes vaker geneigd moeten zijn
om zich te verzorgen voor het oog van de vrouwtjes dan op een
ander moment, maar wetenschappers zijn er bij vogels in
gevangenschap nog niet in geslaagd dit verschijnsel aan te tonen.
Wetenschappers van het Max-Planck-Institut für Ornithologie in
Duitsland hebben voorgesteld dat vogels misschien nog een ander
seksueel signaal hebben ontwikkeld, dat ‘cosmetische kleuring’
wordt genoemd. Tijdens het gladstrijken van de veren produceert
een klier aan de onderkant van de staart een afscheiding voor het
vormen van een laagje vet op de veren. Sommige van deze
afscheidingen voegen ook een kleur toe, gewoonlijk geel- of
roodachtig, kleuren die snel vervagen en vaak opnieuw aangebracht
moeten worden. Ook zijn er vogels die in substanties waden waar
geel pigment in zit. Gewoonlijk ontstaan er dan per ongeluk
vlekken, net zoals wij vlekken op onze kleren krijgen als we met een
vies karweitje bezig zijn. Cosmetische kleuring bij vogels is een
intrigerend idee, maar er is, zoals de onderzoekers zelf toegeven,
meer informatie nodig om het te doorgronden.
We hebben gezien dat uiterlijke verzorging en het aanbrengen van
kleuren zowel bij dieren als bij mensen voorkomen. Deze activiteiten
kunnen de aantrekkelijkheid van het individu vergroten (van
verzorging weten we dat zeker), maar alleen bij mensen zijn het ook
duidelijke seksuele signalen .

Wil je mijn postzegels zien?
De prieelvogel is wellicht het enige voorbeeld van een dier dat zich
op de een of andere manier tooit, hoewel hij zijn slaapkamer optuigt
en niet zichzelf. Nauwkeuriger gezegd: hij tooit zijn slaapkamer in
plaats van zichzelf. De mannelijke prieelvogel uit Australië en NieuwGuinea staat bekend om het creëren van kleinschalige kunst- of
bouwwerkjes die ‘takpriëlen’ genoemd worden. Een takprieel is een
onderkomen dat van twijgjes is gemaakt en in verschillende
verschijningsvormen voorkomt. In en rondom hun prieel schikken
de vogels vele voorwerpen (soms wel honderden), waaronder
schelpen, veren, bladeren, bloemen, bessen en insecten, maar ook
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interessante glimmende stukjes menselijk afval zoals munten,
aluminium folie, plastic, papier en glas. Sommigen maken een
bewegend ‘gordijn’ door orchideeën op te hangen, terwijl anderen
de muren ‘verven’ met gekauwde bessen.
Deze priëlen dienen niet als familiewoning, want de vrouwtjes
verstrekken de ouderlijke zorg in nesten die ze zelf bouwen. De
prieelvogel is polygaam; het prieel wordt uitsluitend gebruikt voor
hofmakerij en voortplanting. Het is een vrijgezellenhol. Vrouwtjes
bezoeken meerdere priëlen, vaak meer dan een keer, om ze te
inspecteren en het mannetje te observeren bij het uitvoeren van zijn
omstandige balts. Sommige mannetjes hebben groot succes met
hun kunstwerk, andere helemaal niet. Interessant is de enorme
verscheidenheid aan decoraties in verschillende gebieden. In
sommige gebieden hanteren de vogels een rijk geornamenteerde
rococo-achtige stijl, terwijl vogels in andere gebieden meer een
neiging tot minimalisme vertonen en in weer andere gebieden
geven ze zich kennelijk over aan vrijgezellenverveling en strooien ze
maar wat met varens en bladeren. Deze variaties kunnen duiden op
aangeleerde culturele verschillen of de ontwikkeling van een smaak.
In de jaren zestig is door E. Thomas Gilliard van het American
Museum of Natural History een intrigerend idee naar voren
gebracht. Hij had bedacht dat er misschien een verband zou kunnen
bestaan tussen hoe kleurrijk en versierd een prieelvogel zelf is en
hoe kleurrijk en versierd zijn prieel is. Gilliard constateerde dat de
meest saaie prieelvogels over het algemeen gaan voor een rococoprieel, terwijl de meest geornamenteerde en kleurrijke vogels
gewoonlijk in de saaiste priëlen te vinden zijn. Hij concludeerde dat
er een evolutionaire verschuiving kan hebben plaatsgevonden van
het lichaam van de vogel zelf naar zijn gedrag. Deze verschuiving
kan de overlevingskans van de mannelijke prieelvogel hebben
vergroot (door minder op te vallen bij roofdieren), terwijl hij net zo
aantrekkelijk bleef voor de vrouwtjes. De kleurrijkste mannetjes
hadden alleen maar een plek nodig om met hun lichaam te pronken
en de anderen lieten hun postzegels zien.
Bioloog Richard Dawkins ziet het takprieel als voorbeeld van wat hij
een ‘uitgebreid fenotype’ noemt. Fenotype staat voor de
waarneembare bepalende trekken of kenmerken van het individu
(een product van genen en omgeving). Het bouwen van een prieel is
een van de manieren waarop bepaalde genen zich voortbewegen
naar toekomstige generaties. Het maakt niet uit of het gen dit doet
‘door de staart van de paradijsvogel te versieren met een seksueel
aantrekkelijke blauwe veer of door ervoor te zorgen dat de
prieelvogel zijn prieel verft met pigment geperst uit zijn voorraad

Premsela Lezing 2010
Nancy Etcoff

Geboren versierders
Waarom we verlangen, tonen en vormgeven

8

bosbessen’, schrijft Dawkins. ‘Het is alsof sommige soorten de
aanpassingslast hebben overgeheveld van een lichamelijk fenotype
naar een uitgebreid fenotype.’ In plaats van blauwe veren te
aanbidden, aanbidden de vrouwtjes een blauw prieel. En zolang er
vrouwtjes zijn die de voorkeur geven aan fraaie priëlen en kiezen
voor mannetjes met genen die de drang creëren om zulke dingen te
vervaardigen, worden er priëlen gebouwd, decoraties aangebracht
en genen doorgegeven. Kunst is er niet ten behoeve van een lang
leven, kunst is er ten behoeve van een vruchtbaar leven.

Waarom de naakte mens een beer is
die een clownspak draagt en op een fiets rijdt
Deze vreemde stelling is afkomstig van de Amerikaanse filosoof
Daniel Dennett, die schreef: ‘Een geïllustreerde zoölogische
encyclopedie zou net zo min een naakte home sapiens moeten
afbeelden als een ursus actus, de zwarte beer die een clownspak
draagt en op een fiets rijdt.’ De mens wordt ook wel ‘de naakte aap’
genoemd omdat hij een blote huid heeft en weinig lichaamshaar
(maar wel veel haarzakjes). Maar mensen zijn helemaal niet naakt:
wij tooien ons al tienduizenden jaren. Een heremietkrab verschaft
zich een schelp, wij verschaffen ons kleren en opsmuk. Zoals Dennet
heeft opgemerkt, maakt dit deel uit van ons uitgebreide fenotype.
Het maakt deel uit van het ‘ik’ dat we creëren en dat we gebruiken
om te definiëren en beschermen wie we zijn. Noem ons dus maar de
geklede en vormgegeven aap.
Opsmuk, kleding en mode worden zelden besproken in de sociale
wetenschappen, zeker binnen het gebied waar ik mij bevind: op de
kruising tussen neurowetenschappen en biologie. Misschien komt
dit doordat er historisch gezien altijd veel meer interesse is geweest
in de rede en de geest dan in de emotie en het lichaam, meer in
diepgang dan in oppervlakkigheid. Ik wil echter beargumenteren
dat het zich tooien net zoveel te maken heeft met de rede als met de
emotie, net zoveel met de geest als met het lichaam en net zoveel
met onze innerlijke diepgang als met onze buitenkant. De weinige
sociaal-wetenschappelijke literatuur die over tooi gaat, behandelt
meestal het verschijnsel mode in plaats van de kleding of de opsmuk
zelf. Met mode bedoel ik de manier van kleden die wordt
gekarakteriseerd door nieuwheid en vernieuwingscycli en die haar
oorsprong heeft in het Europa van de veertiende eeuw, toen het
feodalisme ten einde liep en handel en commercie en nieuwe klassen
met een goedgevulde portemonnee in opkomst waren. Mode heeft
altijd blootgestaan aan kritiek. Zij is beschuldigd van het aanstichten
van ijdelheid, armoede, onbescheidenheid, misleiding, hebzucht en
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stompzinnigheid. Zij is veelvuldig verworpen door mannen en
aangeklaagd wegens het tiranniseren en onderdrukken van de
vrouw. Er is altijd wel iemand die iemand anders verwijten maakt
vanwege de mode en vanwege het dragen van de allerlaatste creaties,
die zo lelijk, oncomfortabel of verspillend zijn.
Een van de weinige psychologen die uitvoerig heeft geschreven over
kleding en modeverschijnselen is J.C. Flügel, beroemd geworden met
zijn theorie van ‘verschuivende erogene zones’. Deze is gebaseerd op
het gegeven dat zelfs de meest kuise kleding nog een glimp van het
lichaam laat zien (met uitzondering van kleding die specifiek
bedoeld is voor het uitdragen van seksuele onbeschikbaarheid, zoals
een nonnenhabijt of een chador). De ene generatie toont haar
benen, de andere haar blote rug en weer een andere haar decolleté,
waardoor het oog scherp gehouden wordt en van het lichaam een
domein gemaakt wordt van eindeloze erotische mogelijkheden.
Flügel heeft regelmatig over kleding gepubliceerd, waaronder in
1950 een boek over de psychologie van kleding, waarbij hij blijk gaf
van een scherp waarnemingsvermogen. Maar uiteindelijk, zo
meende hij, zouden wij zonder kleding beter af zijn. ‘Kleding is
gedoemd om niet meer te zijn dan een voorbijgaand verschijnsel in
de geschiedenis van de mensheid.’ Uiteindelijk zouden vrouwen en
mannen hun ‘kleermakerskrukken’ wegwerpen, die niet meer zijn
dan prothesen voor de ‘wankelende fase’ van onze mars ‘in de
richting van een hogere cultuur’. Flügel was actief in de beweging
voor kledingshervorming en hij voorspelde dat alle mensen
uiteindelijk naturist zouden worden.
In 1953 schreef de Freudiaanse psycholoog Edmund Bergler een
boek met als titel Fashion and the unconscious, waarin hij
beargumenteerde dat vrouwen worden aangekleed door hun
‘grootste vijanden’ (homoseksuele mannen) en ‘slachtoffer zijn van
een grote modegrap’, hen aangedaan door de onbewuste haat en
angst van mannen. Wellicht de meest interessante
kledingpsycholoog, tevens modecriticus, is Bernard Rudofsky, een
Weens sociaal historicus, architect, ontwerper en auteur. Rudofsky
was in 1944 de samensteller van een tentoonstelling in het Museum
of Modern Art in New York, getiteld ‘Is kleding modern?’ (de New
Yorker schreef: ‘Zijn antwoord was een nadrukkelijk nee’) en in
1971 verscheen van zijn hand The unfashionable human body. Ook
al dacht Rudofsky dat kleding niet modern is, het moge duidelijk
zijn dat hij dit wel was. Uit de catalogus bij de tentoonstelling blijkt
dat het zijn bedoeling was om mensen aan te moedigen zich
‘economisch, verstandig en met esthetische voldoening [mijn
cursivering]’ te kleden. Als ontwerper had hij zijn eigen ideeën over
wat de taak van de mode zou moeten zijn. De mode moet de lijnen
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van het lichaam volgen in plaats van nieuwe lijnen en vormen te
creëren. De mode moet onthullen wat mooi is aan het lichaam in
plaats van te verhullen of te misleiden. Het laatste onderdeel van zijn
tentoonstelling bestond uit kabinetten waarin werd getoond hoe
nieuwe kleding het leven positief zou kunnen beïnvloeden en zelfs
nieuwe meubels en architectuur zou kunnen propageren. Zelf
droeg meneer Rudofsky het liefst geen kleren, wat hij en zijn vrouw
thuis vaak deden.

Nooit meer naakte modecritici
Dergelijke literatuur vormt niet de meest veelbelovende start voor
een wetenschappelijk antwoord op de vraag waarom de mens zich
kleedt. Waarom zijn we er ooit mee begonnen en waarom gaan we
er zo’n 80.000 jaar later nog steeds mee door? Wees gerust, ik ga
niet voorstellen om alle kleren maar aan de kant te doen en
evenmin profeteren dat de mens dit in de toekomst zal doen. Dolly
Parton heeft ooit gezegd: ‘Soms wil ik naakt rondrennen in het
maanlicht en de wind, op het laantje achter ons huis, waar de
kamperfoelie bloeit. Het geeft een gevoel van vrijheid en heel dicht
bij God en de natuur te zijn.’ We houden er op zijn tijd allemaal van
om naakt rond te rennen, maar we zijn ook altijd weer blij en meer
op ons gemak wanneer we ons weer aangekleed hebben.
Kleding maakt deel uit van datgene wat het ‘ik’ creërt. In zijn
fascinerende boek over schoonheid en vrouwelijkheid in het Japanse
Noh-theater schrijft auteur William T. Vollmann:

Sekse put uit zowel anatomie als prestatie.
Vrouwelijkheid is net zo goed een verfraaiende handeling als
een specifieke samenvoeging van botten en vlees.
Een vrouw mag dan iemand zijn die lijdt, maar ze is in ieder
geval soms ook iemand die geniet van de illusies die zij
projecteert en de macht die zij opeist.
Hieraan zou ik willen toevoegen dat dit niet beperkt moet worden
tot vrouwen of vrouwelijkheid – dit is de menselijke conditie. Het is
een vaak aangehaald cliché dat wie mooi wil zijn pijn moet lijden,
waarmee wordt bedoeld het lijden vanwege onze gewoonten in
kleding en opsmuk en vanwege onze schoonheidsidealen. Het valt
niet te ontkennen dat mode wreed, gevaarlijk en oneerlijk kan zijn,
zoals Karl Lagerfeld heeft beweerd. Kunnen we ons een ontwerp opgave voor de 21ste eeuw voorstellen voor kleding, opsmuk en zelfs
de modecycli, die de toch al zo omvangrijke functies en
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mogelijkheden van tooi kan uitbreiden en actualiseren? Kunnen we
kleren en opsmuk dragen die op een nieuwe manier
communiceren, aantrekkingskracht uitoefenen, beschermen, troost
bieden, opwinding teweegbrengen, evoceren en uitdagen? Kan in de
mode niet alleen wreedheid, pijn of zelfs plezier gevonden worden,
maar ook een vorm van geluk?

Het vijgeblad
Laten we beginnen met ons af te vragen waarom we ons überhaupt
zijn gaan kleden. Het bijbelse antwoord hierop is dat Adam en Eva
van de boom van goed en kwaad aten, zich bewust werden van hun
naaktheid en snel een paar vijgenbladen voorbonden. De modeindustrie, waarin miljarden omgaan, is begonnen met een vrouw,
een man, een appel, verleiding en een geïmproviseerd ontwerp.
Seculiere wetenschappers laten deze bijbelse referentie achterwege
en houden het bij de ‘kuisheidstheorie’. Kleding zorgt ervoor dat wij
ons niet blootgeven, in het bijzonder onze genitaliën, ofwel
‘schaamdelen’, die ouderlijk toezicht en een kijkverbod vereisen
vanwege hun beschamende karakter en hun vermogen om
beschamende gedachten en handelingen op te wekken bij anderen.
Kleren beschermen ons tegen de blik van anderen en de schaamte
van het ‘ik’.
Dat kleding verbonden is met het menselijk zelfbewustzijn en met
een uniek menselijk gevoel van verlegenheid en schaamte is zeker –
ik zal hier nog op terugkomen – maar laten we eerst eens kijken
naar de kuisheidstheorie, ofwel het idee dat kleren ooit zijn bedacht
om onze seksualiteit te verbergen en onze zonden en zwakheden te
verbloemen. Deze theorie levert onmiddellijk problemen op. Iemand
met een touwtje om zijn middel is gekleed volgens mensen in
sommige delen van de wereld, terwijl elders wordt verwacht dat men
zich van top tot teen bedekt. Toen Europese missionarissen,
koopmannen en reizigers in de achttiende en negentiende eeuw de
wereld introkken, kwamen ze tot de schokkende ontdekking dat
veel mensen zich beschilderden en uitdosten met kettingen,
armbanden en oorbellen en hun lichaam met tatoeages, littekens en
ontelbare andere zaken bedekten, maar geen kleren droegen.
Darwin stelde vast dat mensen – beschilderd of aangekleed – hun
optuiging creëren met ‘de meest vruchtbare fantasie en de meest
veranderlijke grilligheid’. De Europeanen zagen ongeklede mensen
domweg als moreel minderwaardig, mensen die een religieuze
bekering en wat meer lichaamsbedekking nodig hadden.

Premsela Lezing 2010
Nancy Etcoff

Geboren versierders
Waarom we verlangen, tonen en vormgeven

12

Terwijl men in de negentiende eeuw de vreemde gewoonten van
stammen in andere delen van de wereld wegwuifde, heerste er grote
verwarring rond kleding in de eigen cultuur: de moraliserende
kracht van het Victoriaanse tijdperk bleek niet te leiden tot moreel
gedrag. Negentiende-eeuwse romans zitten vol met tirades tegen de
mode. Dickens keek met misprijzende blik naar het bedrog dat
oudere vrouwen pleegden die zich kleedden in mode die bestemd
was voor jongere vrouwen en door mensen uit de lagere klasse die
de elegante kledij droegen van mensen met een hogere status. In
een negentiende-eeuwse roman is een ontluikende voorliefde voor
mode een van de eerste tekenen dat de vrouwelijke hoofdpersoon in
een morele afgrond gaat tuimelen. Kleren waren misleidend en
verspillend en, het ergst van al, mensen leken erdoor meer aandacht
aan hun uiterlijk te gaan besteden in plaats van minder.

De supranormale prikkel
Sommige antropologen zouden zeggen dat dit precies is waar tooi
oorspronkelijke voor bestemd was: om het lichaam ten toon te
stellen, met name de erogene zones. In zijn satirische roman L’île
des pingouins beschrijft Anatole France wat er gebeurt als een
missionaris ertoe besluit om een pas bekeerde en voorheen naakte
pinguïn aan te kleden. De geestelijke bemerkt het effect dat zij heeft
op de mannelijke pinguïns en hemzelf: ‘Je staat ervan te kijken hoe
ze allemaal aan komen lopen met hun neus gericht op het
zwaartepunt van deze jongedame, nu dit middelpunt is gehuld in
roze […]. Op dit moment hel ik zelf onweerstaanbaar aangetrokken
die kant op.’ Kleding verandert het menselijk lichaam in een
‘supranormale prikkel’, een term die is bedacht door de Nederlandse
bioloog en Nobelprijswinnaar Niko Tinbergen voor een toch al
provocatieve prikkel die uitvergroot wordt tot proporties die in de
natuur normaal gesproken niet voorkomen. Tinbergen bestudeerde
de Nederlandse stekelbaars en merkte op dat de mannetjes erg
agressief werden van de kleur rood, die voorkomt op de onderbuik
van de mannetjes. Hun reactie werd feller naarmate het oppervlak
groter was, zelfs als dit oppervlak bij wijze van spreken een
vrachtwagen was in plaats van een vis. De felrode vrachtwagen was
een supranormale prikkel voor de stekelbaars. Bioloog Richard
Dawkins bedacht nog een ander soort supranormale prikkel voor de
stekelbaars: ‘seksbommen’, oftewel dummy’s met een uitvergrote
versie van de afgeronde peervorm die wordt vertoond door de
vrouwtjes wanneer ze opgezwollen zijn door de eitjes in hun buik.
De dummy’s bleken uiterst effectief in het uitlokken van mannelijk
paargedrag. De imitatie overtrof het origineel.
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Net als seksueel geselecteerde dierlijke ornamenten, biedt tooi
ophitsende overdrijvingen van kleuren en vormen. Overdrijvingen
zowel in de richting van schoonheid om het andere geslacht te
verleiden, als in de richting van angstaanjagendheid om rivalen te
intimideren. Romeinse krijgers droegen enorme borstplaten, in de
tijd van Elizabeth I vulden mannen hun wambuizen op en minder
lang geleden droegen mannen zowel als vrouwen epauletten en
schoudervullingen. Vrouwenborsten zijn opgestuwd tot hoge ronde
vormen met decolletés en opgepompt tot grote torpedovormen met
bh’s. Korsetten zijn al vijfhonderd jaar een constante modefactor.
Make-up overdrijft de rode kleur van opwinding, blozen en seksuele
prikkeling en vergoot het contrast tussen de gelaatskenmerken en
de omliggende huid, waardoor deze groter lijken en meer aandacht
krijgen.
Wanneer tooi geen aandacht vraagt voor het gezicht of het lichaam,
dan vraagt hij aandacht voor zichzelf. We dragen voorwerpen die
een supranormale aantrekkingskracht op de zintuigen uitoefenen.
Mensen in alle culturen worden aangetrokken tot alles wat blinkt,
schijnt en schittert. Baby’s en jonge kinderen brengen voorwerpen
met een spiegelend oppervlakte instinctief naar hun mond, alsof ze
iets willen opdrinken. Mensen brengen gloss en glans aan op hun
lippen, haar en huid, en omringen zichzelf met dingen die glanzen
en gloeien, in het bijzonder ornamenten zoals sieraden waarvan de
stenen zijn geslepen en gepolijst voor een optimale glans. Net als de
mannelijke stekelbaars vinden wij rood een stimulerende kleur en
intrigerend genoeg wijst onderzoek uit dat een vrouw die
gefotografeerd is tegen een rode achtergrond of met rode kleren
aan, door mannen eerder als sexy wordt beoordeeld. Sporters die
rode kleding dragen maken meer kans hun tegenstander te
verslaan. Gezien het opwindende effect van rood op onze perceptie
in relatie tot seks en dominantie is het weinig verrassend dat het
werken in een rode kamer goed is voor een scherpe en
geconcentreerde waarneming en dus voor het uitwerken van
details. Als je creatief wil zijn en je gedachten wil ontwikkelen, werk
dan in een blauwe kamer.
Je zou kunnen zeggen dat we zodanig gewend zijn aan kleren en
specifieke manieren van het op- en aftuigen van ons gezicht en
lichaam, dat we bij het achterwege laten hiervan schaamte voelen of
verlegenheid en angst om buiten de oevers van onze culturele
normen te treden (behalve uiteraard wanneer we tegen die normen
protesteren – of tegen iets anders). We testen continu de grenzen
van wat aanvaardbaar is en verschuiven ze zover we kunnen. Een
reden om ons eraan te houden is dat we willen zijn zoals anderen
die we graag mogen; we horen graag bij een groep en vrezen voor
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sociale uitsluiting door schoffering of misverstand. Misschien kan
kuisheid beter worden omschreven als een kuddeinstinct dan louter
als vijgebladbedekking. Mensen zijn mimetisch en kleren zijn een
sociaal bindmiddel. Met tooi kunnen we exhibitionistisch of
bescheiden zijn, opvallend of gecamoufleerd.

De fetisj
Van tooi wordt vaak gezegd dat hij tegemoetkomt aan een ‘spirituele
behoefte’, een behoefte aan vervolmaking – of die nu voortkomt uit
een behoefte aan bescherming tegen echte of verbeelde
bedreigingen, of uit een verlangen naar harmonie in de wereld of
naar het overstijgen van het aardse. Velen geloven dat tooi is
voortgekomen uit magie – magisch denken en magische
voorwerpen. Oorlogskleuren, amuletten en ceremoniële kostuums,
gedragen door stammen overal ter wereld, springen niet alleen in
het oog vanwege hun schitterende en sublieme schoonheid, ze zijn
betoverend. Ze zijn bedoeld om de geesten gunstig te stemmen. Bij
een stam uit Nieuw-Guinea is een slecht uitgevoerde ceremonie, een
kostuum dat niet goed past of een huid waaraan de juiste tint en
glans ontbreekt niet alleen beschamend, het zijn slechte voortekens.
In ons dagelijks leven zijn sieraden doorgaans geen uiting van
persoonlijke rijkdom, maar een blijk van waardering voor
geschenken die iets van de essentie in zich dragen van degenen die
ze hebben gegeven. Dit lijkt de ver-van-mijn-bed-show wanneer we ’s
ochtends onze kleren uitkiezen, kijken welke schoenen erbij passen,
zien of een overhemd in de kast hangt of in de wasmand ligt en ons
afvragen of een ketting én oorbellen niet teveel van het goede is.
Tooi is echter zelfs bij de meest rationele en minst spirituele mensen
doordrenkt van magisch denken: wanneer het over tooi gaat, zijn
we allemaal – in ieder geval voor een deel – essentialist.
Tooi creëert een extra afbakening rondom het lichaam, een tweede
huid, die zich aanpast aan het lichaam en de geuren en soms de
vormen ervan vasthoudt. Daarom komt perfect geconserveerde
kleding in een museum soms zo ‘doods’ over. We moeten een
persoon zien of sporen ervan om de betovering te zien en dat is ook
waarom gedragen kleren en versieringen zo’n enorme evocatieve
kracht hebben. Voor een installatie genaamd ‘No Man’s Land’ in
New York en de tentoonstelling ‘Personnes’ in Parijs, verzamelde de
Franse kunstenaar Christian Boltanski stapels gebruikte kleren.
Hiermee bouwde hij een gigantische piramide, omringd door een
groot aantal kleinere stapels. Een achttien meter hoge kraan tilde
kleren van de top van de piramide op en liet ze weer los, terwijl
geluiden van de menselijke hartslag werden afgespeeld. De kleren
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waren waardeloos en afgedankt, opgepikt bij vlooienmarkten in
Parijs en een groothandel in New Jersey; ze stonken. En toch waren
ze ontroerend, verontrustend, indringend en betekenisvol. Ze
riepen de gedachte op van onze eigen vergankelijkheid. ‘Kunst is
niet bedoeld om te behagen, maar om vragen te stellen en mensen
aan het denken te zetten’, volgens Boltanski. Hij heeft echter ook
beloofd dat hij voor de Biënnale van Venetië in 2011, waar hij
Frankrijk zal vertegenwoordigen, een ‘gelukkig’ kunstwerk zal
maken, want: ‘Het leven is ook mooi.’ Ik zal nog op deze gedachte
terugkomen.
Een criticus noemde de kleren in Boltanski’s installatie ‘een
formidabele terugvordering van verloren zielen’. En zo komen we
weer terug bij magie. De knuffeldeken van een kind vervult zijn
functie door de belichaming te worden van een geliefd verzorger of
een tijdelijk onderkomen. Wanneer we ‘gelukskleren’ of een
‘geluksteken’ dragen is het betreffende voorwerp voor ons iets dat
magische krachten bezit, of het nu een geschenk is of iets dat we
hebben gekocht en bij ons droegen toen we een overwinning
behaalden of over onze wanhoop heen kwamen. Sporters hebben
rituelen en dragen rituele voorwerpen, studenten doen
gelukskleren aan voor examens en ik beken dat ik dezelfde kleren
blijf dragen zodra tijdens het schrijven de woorden beginnen te
stromen.
In een reeks interessante onderzoeken van psychologen Paul Rozin
en Carol Nemeroff werd aan mensen gevraagd of zij zich op hun
gemak zouden voelen wanneer zij de trui zouden dragen van een
‘boosaardig’ persoon zoals een massamoordenaar. Mensen bleken
zich heel ongemakkelijk te voelen bij de gedachte de trui van
moordenbaar te dragen, zelfs als deze was gesteriliseerd in kokend
water of aan stukken geknipt met een schaar. De ‘essentie’ van de
moordenaar bleef in die trui zitten en kon worden overgedragen op
een ander en er op een of andere manier voor zorgen dat er iets
naars zou gebeuren. Psycholoog Susan Gelman zegt dat kleren ook
doordrenkt kunnen zijn met positieve waarden, bijvoorbeeld
wanneer een kledingstuk in aanraking is geweest met het lichaam
van een vereerd of aanzienlijk persoon, gezegend is door een
religieus leider of gedragen door Jacquelyn Kennedy Onassis.
Waarom zouden anders de goedkope nepparels die gedragen zijn
door Jackie Kennedy op veilingen verkocht worden voor veel meer
dan hun eigenlijke waarde? Ook al kunnen er vele andere redenen
zijn, de verklaring is dat deze stukken iemand anders huid en jouw
huid hebben aangeraakt en onzichtbare eigenschappen op jou
kunnen overdragen. Zoals Gelman schrijft: ‘Het belang van fysiek
contact is alleen te begrijpen vanuit essentialisme en niet vanuit
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waardering, vertrouwen in de smaak van een ander of financiële
overwegingen.’
Wanneer we het over tooi hebben, treffen we overal overblijfselen
aan van magisch denken. Cosmetica worden ‘hoop in een potje’
genoemd en wat we dragen heeft een buitengewone impact op onze
‘eigendunk’ en zelfvertrouwen. We geloven dat wat we aanhebben
kracht kan geven of ons kan verdoemen. De wortels van tooi liggen
in magisch denken en het onbewuste aspect van tooi oefent een
diepe, primaire drang uit.

Bont
En dan zijn er ook nog de mensen die geloven dat kleren zijn
uitgevonden en nog steeds worden gedragen om ons warm te
houden. De naakte aap deed kleren aan omdat hij/zij wel moest:
hij/zij was half bevroren. Deze theorie kan uiteraard geen verklaring
geven voor haardrachten, parfums, sieraden of tooi in het algemeen
– alleen voor kleren. Wel kan hij de razendsnelle opkomst verklaren
van de Snuggly en de Slanket (dekens met mouwen) in
geklimatiseerde omgevingen en, nog interessanter, een antwoord
geven op de vraag waarom nauwsluitende kleding is bedacht: deze
biedt meer thermische bescherming dan gedrapeerde kleding.
Warm blijven was ooit een uniek menselijke uitdaging. Mensen
komen oorspronkelijk uit een tropische omgeving en hebben
daarom een efficiënte koeling maar een belabberde verwarming.
Andere naakte dieren hebben isolatie in de vorm van een dikke laag
vet of begraven zich in warme holen. Voor de meeste warmbloedige
dieren bieden bont of veren warmte en isolatie. Een poolvos begint
pas te rillen wanneer de temperatuur de –40°C bereikt, terwijl
mensen al beginnen te rillen rond de 13°C. Dit heeft de mens de
briljante ingeving bezorgd om wat bont te lenen en zichzelf ermee
te bedekken.
Degenen die twijfelen aan de ‘ontbrekende-bont theorie’ wijzen erop
dat er mensen bestaan die het gewoonlijk zonder kleding doen, zelfs
wanneer het buiten behoorlijk koud is. Darwin en andere Europese
waarnemers bemerkten tot hun grote ontsteltenis dat de bewoners
van Vuurland ondanks de vrieskou heel weinig droegen. Wanneer ze
kleding aangeboden kregen, scheurden ze die aan stukken, deelden
deze met elkaar en gebruikten ze meer om zich mee te versieren
dan voor warmte. Mensen kunnen goed wennen aan lage
temperaturen, vooral wanneer ze geen kleren dragen. Studies tonen
aan dat volledig aangepaste mensen temperaturen tot –5° C
aankunnen. Het dragen van kleren zorgt ervoor dat we meer kou
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doen voelen dan wanneer we ze niet dragen. Bij een ingenieus
experiment in Japan werd aan schoolmeisjes gevraagd om
gedurende de periode van september tot november – en dus bij een
geleidelijk dalende temperatuur – een rok of een broek te dragen.
De bloeddruk van de rokdragende meisjes vertoonde minder respons
en ook hun metabolische reactie was lager dan die van de
broekdragende meisjes. Eindelijk kan ik antwoord geven op de
veelgestelde vraag of ik geen koude benen heb in de winter: ik heb
me geacclimatiseerd.
Er bestaat geen twijfel over dat bescherming tegen de kou een van
de motieven is geweest voor de uitvinding van kleding, zeker toen de
mens tijdens het Pleistoceen vanuit zijn originele tropische hoekje
vertrok naar koudere contreien. Het beste bewijs hiervoor is dat
kleding ongeveer 100.000 jaar geleden is ontstaan, lange tijd nadat
de mens naakt geworden was. Kleding is vergankelijk, vaak moeilijk
te dateren en kan ook al hebben bestaan lang voordat de tot op
heden ontdekte artefacten haar aanwezigheid kunnen bevestigen.
Bescherming tegen het weer blijft een belangrijke en
vanzelfsprekende functie van kleding. Bont heeft plaatsgemaakt
voor donsjassen, wollen jassen, fleece, windjacks, regenjassen,
rubber laarzen, zonnekleppen, parasollen en tal van andere zaken
die ons beschermen tegen de weersomstandigheden. Er is speciale
kleding voor extreme omstandigheden en sportkleding die
gebruikmaakt van innovatieve technieken. Echter, de ontbrekende
bont-theorie kan sportsokken veel beter verklaren dan een zwart
mini-jurkje, terwijl hij helemaal niets te melden heeft over couture
of het werk van ontwerpers zoals Viktor en Rolf, Karl Lagerfeld of Rei
Kawakubo.

Schelpenspelletjes
De mode is een nieuwkomer in het verhaal over tooi, die pas zeven
eeuwen geleden zijn entree maakte in Europa. Mode is een
onderwerp waarover door een breed publiek gediscussieerd wordt
en dan gaat het niet alleen over kleding maar ook over
consumentisme en zelfs de handel in ideeën. Wat kan de opkomst
verklaren van de mode met haar cycli van snelle vernieuwing,
imitatie en besmetting, haar opwinding, allure, nieuwheid en
eindeloze mutaties? Waar het bij mode om ging toen zij opkwam
aan het eind van de veertiende eeuw, was kleding. In deze periode
kregen mensen meer autonomie bij het bepalen van hun uiterlijk,
kleding werd minder belangrijk voor het communiceren van
nationaliteit en rang en belangrijker voor het creëren van sociale
status. Mode werd een domein van opzichtige verspilling,
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verontwaardiging en vrijetijdsvermaak. Thorstein Veblen
ontwikkelde een beroemd geworden theorie over dit onderwerp, die
is opgenomen door sociologen en sinds kort ook door
gedragseconomen.
Graag wil ik echter nog een ander idee kort belichten, waarbij de
aller-oudste tooi nieuw licht werpt op de aller-modernste.
Archeologen hebben onlangs 80.000 jaar oude Afrikaanse kralen van
struisvogeleierschalen en slakkenhuizen gevonden, die zijn gebruikt
als ornamenten. Deze zijn zo’n 30.000 jaar ouder dan de kralen die
eerder werden gevonden in Europa en Azië. Het meest fascinerende
aan deze pas ontdekte kralen is dat ze – net zoals de latere kralen –
over grote afstanden werden gedragen en door de tijd heen zijn
verhandeld. Zij vormen een bewijs voor doelbewust en gedeeld
gedrag en de verhandeling van voorwerpen zonder direct nut. De
kralen uit de Late Steentijd behoren tot de eerste stukken die duiden
op menselijk zelfbewustzijn en symbolisch gedrag en dus op
cognitief moderne hersenen. Ze worden het eerste gedeelde
communicatiesysteem genoemd en de eerste informatietechnologie.
Het lijkt erop dat de menselijke geest en lichaam ongeveer
tegelijkertijd zijn aangekleed. Zoals Charles Cooley in 1927 schreef:
‘De maatschappij is een verweving en wisselwerking van geestelijke
identiteiten. Ik stel me jouw geest voor, en vooral wat jouw geest
denkt van mijn geest en wat jouw geest denkt wat mijn geest over
jouw geest denkt. Ik tooi mijn geest voor de jouwe en verwacht dat
jij de jouwe tooit voor de mijne. Wie deze prestaties niet kan of wil
leveren, doet niet echt mee aan het spel.’
In zijn nieuwe boek The rational optimist noemt Matt Ridley deze
80.000 jaar oude kralen het eerste bewijs voor een handel- en
ruilsysteem dat uiteindelijk zou leiden tot de enorme uitwisseling en
groei van kennis en welvaart die wij vandaag de dag kennen. Ridley
ziet het als een progressie van mensen die seks hebben naar ideeën
die seks hebben. ‘De moderne wereld is een geschiedenis van ideeën
die elkaar ontmoeten, zich met elkaar vermengen, zich
voortplanten en muteren.’ Ik zou willen dat ik de tijd had om hier
verder op in te gaan, maar ‘ideeën die seks hebben’ is een
omschrijving – een van de beste die ik sinds lange tijd heb gelezen –
die wonderwel aansluit bij de opwindende, vernieuwende en
vooralsnog onbeschrijfelijke couture van vandaag.

Een gelukkig werk, omdat het leven ook mooi is
Ik wil afsluiten met enkele gedachten over tooi en geluk. Eerder
stelde ik de vraag of we ons een ontwerpopgave voor de 21ste eeuw
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kunnen voorstellen voor kleding, opsmuk en zelfs de modecycli, die
de toch al zo omvangrijke functies en mogelijkheden van tooi kan
uitbreiden en actualiseren. Kunnen we kleren en opsmuk dragen
die op een nieuwe manier communiceren, aantrekkingskracht
uitoefenen, beschermen, troost bieden, opwinding teweegbrengen,
evoceren en uitdagen? Kan in de mode niet alleen wreedheid, pijn of
zelfs plezier gevonden worden, maar ook een vorm van geluk?
Bewegingen die zich inzetten voor de rationele hervorming van
kleding hebben steeds gefaald. Ze boden comfort ten koste van
macht en opwinding, functie ten koste van esthetiek. Zelfs
tegenwoordig is schoonheid niet aan de orde wanneer het gaat over
‘draagbare’ kleding. In plaats daarvan denken we aan mafketels en
gedepriveerden. Toen de Amerikaanse zangeres Katy Perry een hitech jurk van Cute Circuits droeg naar een prominent bal werd dit
niet gewaardeerd, omdat men er nog niet aan toe is om een
huwelijk van mode en techniek te accepteren. De mode van de
toekomst zal echter ongetwijfeld worden gecreëerd op het snijvlak
van mode, wetenschap en techniek. ‘Alleen via technologie kun je
iets nieuws doen in de mode. Je kunt er dingen door maken die
vroeger niet mogelijk waren’, aldus modeontwerper Hussein
Chalayan. Mode is doorgedrongen in sportkleding, zoals die van Nike
en Puma; nu moet de techniek nog doordringen in de mode.
Evolutionaire impulsen ten behoeve van bescherming, aandacht,
liefde, schoonheid en status zijn blijvend, maar onze omgeving
verandert voortdurend. Wat wordt de nieuwe ontwerpopgave voor
kleding en opsmuk? Ik wil afsluiten met een aantal vragen, in het
bijzonder gericht tot toekomstige ontwerpers.
Kan mooie, interessante en stijlvolle kleding ook:
Goed zijn voor onze gezondheid?
Bijvoorbeeld: hoge hakken die ons beter en meer laten lopen
in plaats van slechter en minder (X Clinic in New York werkt
hieraan met hun Hot Rod High Heels)?
Goed zijn voor onze intelligentie?
Bijvoorbeeld: intelligente kleding die ons geheugen, onze
zintuiglijke waarneming, ons voorstellingsvermogen en
wellicht uiteindelijk ook onze sympathie voor elkaar
verbetert.
Veranderen na verloop van tijd en niet alleen verslijten?
Bijvoorbeeld: kleding die reageert op
temperatuurveranderingen, lichtomstandigheden of gevaar.
Kleding die licht geeft in het donker of een knipperlicht
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wordt voor onze veiligheid, jassen die warmer worden
wanneer het koud is, van kleur of van vorm veranderen
wanneer ze signalen van gevaar opvangen.
Kan een goed begrip van de peilloze macht van mode en tooi helpen
om de mode verder te democratiseren?
Kunnen we onze kennis over afschuw en besmetting gebruiken om
tweedehands kleding aanvaardbaarder te maken en kleren
duurzamer?
Kan beter inzicht in kuddegedrag en individuele expressie in relatie
tot kleren helpen bij het oplossen van auteursrechtelijke problemen
in de mode, door te ontrafelen wat eigen is aan een ontwerper en
geen algemene trend (zoals juriste Jeannie Suk heeft voorgesteld)?
Kan de sociale psychologie ons leren inzien dat de globalisering van
ons uiterlijk (kleding, plastische chirurgie en schoonheidsidealen)
zowel een positieve als een negatieve ontwikkeling is, die
tegelijkertijd sympathieën kweekt en diversiteit onderdrukt?
Kan kleding ons gelukkiger maken door depressiviteit te bestrijden,
door ons te laten ontspannen, door een visualisering te geven van
geluk, door een voorstelling te geven van de geur van geluk, door
geluk op te roepen en te verspreiden op een aanstekelijke manier?
Kan kleding helpen met een van onze grote 21ste-eeuwse behoeften,
een behoefte die niet afneemt naarmate we ouder worden maar
alleen maar toeneemt: kan kleding ons beter in staat stellen om te
veranderen, dat wil zeggen, niet alleen ons uiterlijk veranderen
maar ook de manier waarop we voelen en de wereld om ons heen
beleven? Zoals de Britse romanschrijver Laurence Sterne schreef:
‘Een man kan zich niet kleden zonder dat tegelijkertijd zijn ideeën
gekleed worden.’
De schrijver Isaac Bashevis Singer heeft gezegd: ‘Wat een
merkwaardige macht zit er in kleding.’ Kunnen we deze macht
gebruiken om steeds opnieuw het mooie en het goede te creëren,
niet alleen in ontwerpen maar ook in onszelf?

Premsela nodigt elk jaar een spreker uit om zijn of haar visie te geven op
actuele ontwikkelingen in de designwereld. Op die manier wil Premsela een
bijzondere, waardevolle bijdrage leveren aan het discours. Meer informatie over
alle Premsela Lezingen vind u op Premsela.org.

