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Hetmondkapjeiseenmodeartikelgewordenentevensonderwerpvangepolariseerdepolemiek. Hoekanhetdatdit miniemestukje stoftot zowelonvermoedecreativiteitalsverhitte
debatten leidt? Waarom gaat het mondkapje vergezeld van angsten, ambivalenties en onze-

ment and Disablement'. In: M. Fotaki en A. Fallen (reds. ), Diversity, Affect

kerheden?

and Embodiment in Organizing. Cham: Palgrave Macmillan, 69-89.

Achter het lapje stof gaat een nog breder vraagstuk schuil. Het trendy kapje dat onze gezondheid moet beschermen, isonderdeel geworden van een wereld die allesbehalve gezond is. De

mode-industriegedijtopglitterenglamour,maarstaatindewerkelijkheidbolvanuitbuiting,
uitputting,vervuilingenverspilling.Hoekunnenwediegezondermaken?

Ruim een halfjaar na het begin van de coronacrisis heeft het mondkapje definitiefzijn entree gemaakt in de modewereld. In september 2020lanceerdehet AmerikaanseVogue- traditioneel altijd het

grotemodenummervanhetjaar- eenartikelovermodieuzemondkapjes voor stevige prijzen. Niet alleen de commerciele merken
gaanlos op mooie mondkapjes; mensen over dehele wereld hebben
hun creativiteit ingezet om leuke, modieuze ofte gekke exemplaren
te maken. In Nederlandcreeren modeontwerper SjaakHullekes en
techfashiondesigner Melanie Brown modieuze mondkapjes, terwijl
The Fashion Filter ze samen met de Technische Universiteit Eind-

hoven ontwerpt. In de regio Arnhem-Nijmegenheeft het platform
voor duurzame mode een project ontwikkeld met lokale ontwerpers om duurzame mondkapjes te maken: FACE MASKS 025 . Inmiddels is het internet rijk aanvideo's die instrueren hoeje er zelf
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eentje kunt vervaardigen. 1 Nade enorme tekorten in het begin van

geen dagelijkse praktijk. Mondkapjes komen wel veel meer voor in

de coronacrisis, is nu een stortvloed aan mondkapjes te koop. Het

Aziatische landen, vooral sinds de SARS-uitbraak in 2003. In China

kleine stukje stofisonderdeel vandehedendaagsemode.

hetgezicbtvandeanderte'lezen';hetNndertdedageliikse,vaakQnbewusteQWW-

is het dragen van mondkapjes een praktijk die wordt geassocieerd
met de moderne materiele cultuur. Sinds de longpestepidemievan
1910-1911in Mantsjoerije, wordt het dragenvan mondkapjes in het
openbaar geassocieerd met 'rede', 'hygienische moderniteit' en 'bewijs van Chinese wetenschappelijke soevereiniteit . 2 Tijdens de
SARS-epidemie van 2003 gaven mondkapjes zichtbaarheid aan 'het
beperken van infectie als burgerplicht in de context van een epidemie ofpandemische dreiging'. Tijdens de coviD-ip-pandemie verspreidden Zuid-Korea en Taiwan al vroeg wegwerpkapjes, terwijl
Japan en Singapore stoffen mondkapjes uitdeelden aan de gehele

nfeatie teen weemden op stoat of in de trein. Oaarom hebben mensen met m

bevolking.

Herimeringaandeeigenlichafnelijkheid
ToenikVOOFheteersteenmondkapjeopzette,vielmeophoebeethetwasindeZOR,

hoehetjeukteachtermijnorenenhoemijnbrilbesloeg.Ookishetnietalfijdprettig
omgeconfFonteerdtewardenmetjeeigenadem.Hetlapjestofisdanooi<eenterinneringaanonzeeigenIschamelljkheid. Retmonrfkapje kandegezondheidbeschermen,maarhetverbergtool<iemandsidentiteit. Mete@nkapjeopishetre&eililkerOT

rootopjeopdeReigmgomoverdfevenmetdeogente'spreken',metdetodiente
gestraleren,ennadrykkelijktepraten:allesomintentiesenemotiesduidelijkteiriaten.Wandereenmendtepje afgaat,wordteenblootgezichtontbutd.'9Alsjeeenmaalgewendbentaanmondtepjes indeopenbarervimte, zieteenbtostgezicteer
naakt uit. OnbescheEmd

en

kwetsbaar. Maar ook prevocerend

en

uitdagiend, wart dat

falotegezichtiseenflirtmetgevaar.Hetmondkaojeisimmerseenvisueelt&ken,ats
eenrodelap,datvoortdurendherinnertaanziekteendood.

Hetkapje alsvermommend masker

Hoewel de wetenschap nu vrij eensgezind stelt dat mondkapjes de

verspreiding van coviD-19 kunnen voorkomen, zijn de richtlijnen
in Europa en de vs nog steeds onderhevig aan verandering. In Eu-

ropa is na het opheffen van de eerste lockdown een lappendeken
ontstaan van regels en voorschriften. Geen wonder dat devele verschillenderichtlijnenmenseninverwarringbrengen.

De protesten tegen mondkapjes nemen toe. Het mondkapje
roept angst en agressie op. Dit heeft waarschijnlijk te maken met

Depraktijk om mondkapjes in het openbaarte dragenheeftnooit
wortel geschoten in Europa ofde vs - een feit dat politieke leiders
niet is ontgaan. Toen Oostenrijk in het voorjaar van 2020 het dragen van mondkapjes in openbare ruimtes verplicht stelde, merkte
bondskanselier SebastianKurz op dat het een grote aanpassing'
zou zijn, omdat 'mondkapjes vreemd zijn aan onze cultuur'. 3 In
de westerse cultuur warden mondkapjes geassocieerd met maskers, dat wil zeggen met vermomming - het mondkapje is in het
Engels eenface mask. Vermommingen door middel van maskers
ofbivakmutsenwardenvaakgebruiktdoor criminelen, maar zijn
ook ingezet bij politieke protesten, bijvoorbeeld door Prodemos
in Griekenland, de Pussy Riots in Rusland, de hacktivistische
groep Anonymous, of door politieke activisten die protesteren
tegen gezichtsherkenning door CCTV. De westerse cultuur heeft
dus een negatieveassociatievan mondkapjes met vermommende
maskers; iemand lijkt iets te verbergen of heeft iets kwaads in de
zin.4

culturele factoren. Inwesterse landen ishetdragenvanmondkapjes
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maar meetbare positieve resultaten komen toe aan anderen. Een

Blijkbaar ervaren zehet als niet-mannelijk. Journalist Arwa Mahdawi relateert deze bevinding aan 'toxische mannelijkheid': 'Het feit
dat een aanzienlijk aantal mannen [... ] denkt dat mondkapjes ze
zwak doet lijken, herinnert ons eraan hoe schadelijk genderstereotypen zijn. 9 Enkele maanden en vele felle protesten later stelt journalist Priya Elan dat het verzet tegen mondkapjes een vorm van

mondkapje opdoenisnietalleeneendaadvaneigenbelang,maarook

'bewapendemannelijkheid' is geworden.10 Het feit dat de meeste,

envooraleendaadvanzorgvoordegroteregemeenschap.Voorzoverwesterseculturenertoeneigenhetindividualistischebelangmeer
na te streven dan het gemeenschappelijke belang, levert het mond-

zo niet alle populistische mannelijke leiders, van Trump tot Bolsonaro en van Poetin tot Loekasjenko,weigeren om in het openbaar
mondkapjes te dragen, helpt zeker niet om mannen ervan te over-

kapjeweerstandop.InveelEuropeselandenzijnfelleprotesten, vaak

tuigenzichaanregelsenvoorschriftente houdendiehet algemeen

in alliantiemet rechtsegroeperingen,tegenpostlockdownmaatregelen, waarondersocialeafstanden mondkapjes. Het argumentis dat

belangdienen.
Dat kleine stukje stof is dus verrassend genoeg een twistpunt gewarden voor bredere politieke kwesties. Hoe kan een middel om
onze gezondheid te beschermen tegelijkertijd zulke heftige emoties

Individuelevrijheidvs.zorgvoordegemeenschap

Erisnogeenandere reden waarom hetverzet inveelwesterse landen
hevig is. Mondkapjes dienen het algemeen belang: zewerken alleen
tegen besmetting als zewijdverbreid gebruikt worden in de hele samenleving. 5 Zeker, de individuele drager heeft er ookvoordeel van,

het dragen van een mondkapje indruist tegen individuele vrijheid.
Blijkbaar is individueel recht belangrijker dan burgerplicht. Individuele vrijheid gaat in die hyperindividualistische visie voor collectie-

oproepen?Deverklaringligtinhetgegevendatkleding,endusook

ve verantwoordelijkheid.

het mondkapje, samenhangtmet identiteit.

Volgens een recente academische studie valt het op dat het al dan

Identiteitalsverkleedpartij

niet dragen van mondkapjes verschillende scheidslijnen volgt, zoals
geslacht, politieke overtuiging en opleiding. 6 De kloof tussen mannen en vrouwenis behoorlijkgroot: over dehelewereld zijn mannen minder geneigd en minder bereid om een mondkapje op te
zetten dan vrouwen. Mannen lijken eerder te denken dat het 'be-

In het Westen hechten mensen sterk aan het idee dat ze een uniek

schamend, niet cool ofeen teken van zwakte' is.7 Vrouwen zijn bijna anderhalfkeer vaker bereid dan mannen om een mondkapje te

dragen, terwijl de ironie is dat het coronavirus mannen ernstiger
treft dan vrouwen. 8 Waarom weigeren sommige mannen mond-

kapjes te dragen, zelfs als hun partners en kinderen dat wel doen?
Misschien zijn sommige mannen minder altruistisch en zien zehet

dragen van een mondkapje niet als sociale verantwoordelijkheid,
laat staan als een daad van vrijgevigheid of respect voor anderen.

94

persoonzijneneenspecifieke,vaniedereente onderscheidenidentiteit hebben.Datzeeenindividuzijn. Kledingis niet deenige,maar
wel een relatiefgemakkelijke manier om dagelijks uitdrukking te geven aandie identiteit. Modetijdschriften, blogs en influencers spelen
in op het heersende idee dat identiteit maakbaar is en dat kleding
daar een belangrijke rol in speelt. 'Vindje eigen unieke stijl, zo roepen deglassy's enreclames je toe. Datgeloofin eenunieke individualiteit is zo sterk dat hetbijnaeenideologiclijkt.
Met kleding bouwt iemand haar ofzijn persoonlijkheid op. Kleding geeft letterlijk en figuurlijkvorm aan de identiteit van het individu. Elke ochtend als we voor de kledingkast staan, maken we
keuzes hoe we voor de dag willen komen. Een bouwvakker kleedt
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zich anders dan een bankier, eenjong kind kan kleren met verf- of
eetvlekken dragen zander erop aangekeken te warden en een man
zalin de regel geen rok ofjurk aantrekken.
Datmomentvoor dekledingkastis zobelangrijkomdatweonze
identiteit vormgeven door kleding. Het heersende ideeisdatje kunt

Toch blijft die sociale kant van identiteit, het groepsgevoel, veel
sterker dan we vaak willen toegeven in onze geindividualiseerde
maatschappij. Identiteit ontstaat, zo stelt psychoanalyticus Paul Ver-

haeghe,vooreengrootdeelinrelatietotanderen.13Bedenkmaareens
hoejejezelfzou willen omschrijven, losvanje moeder, je broer ofzus,

warden wieje wilt zijn en dat kleding daarbij helpt. De socioloog
Zygmunt Bauman stelt dat dehedendaagse cultuur van ons eist dat

jegeliefde,je collega's.Of,ingroterverband,hetdorpofdestadwaar
je woont, ofhet landwaarje de nationaliteitvan draagt. Hoewelde

we onze identiteit aanpassen 'zovaak, zo snel en zo efficient alsjeje
sokken kunt verwisselen'." Misschien een overdrijving, maar het

meestemensenin hetWestenin eensterk'zelf geloven,zijn sociolo-

geeftwel aandatwemet z'naliengeloven inhetmaakbaarheidsideaal rond identiteit en de rol die kleding daarin speelt. We weten

genenpsychologenheterovereensdatidentiteitnietbij je geboorte
isgegeven.Jeidentiteitis ietsdatje gedurendeje levenonfrwikkeltin

natuurlijk datonzeidentiteit meer inhoudt dandeuiterlijke vorm,

interactie met de ander, met de omgeving en de cultuur waarin je
leeft.13

maar je zou kunnen zeggen dat dehedendaagse maatschappij ertoe
neigtidentiteitalseenverkleedpartij op tevatten.

Deparadoxvandevrijheid

Kledingkeuzeweerspiegelt die wisselwerkingtussen het zelfen de

Het begrip identiteit draagteenparadoxin zich,wantdeherkomst
vanhetwoord- van het Latijnseidem - suggereertdathet om ge-

lijkenis gaat, datwil zeggendat iets ofiemand identiek is aanzichzelf. Tegelijkertijd veronderstelt het moderne begrip van identiteit
dat het ook om onderscheid gaat, namelijk dat mensen op een unieke manier van elkaar verschillen. De filosoof Georg Simmel schreef

aan het begin van de vorige eeuw dat mode twee doelen dient:
iedereenwil zichdoor middelvan kledingindividueeluitdrukken,
maar aan de anderekant wil iedereen ook tot een groep behoren.12

Kiddingdrukte vroeger vooral status en afkomst uit; aanje kleding
waste zientot welkeklasseje behoorde.Maarsindsdejaren zestig

is kleding door dedemocratisering en individualisering vooral een
middel tot individuele expressie geworden. Dit heeft ook effect op
het al dan niet dragen van het mondkapje: met kleding hoeven en
willen we niet meer aangeven tot een groep tebehoren. Integendeel,
weverzetten ons daartegen en geven liever expressie aanons unieke
zelf.

96

ander, tussen individu en groep. De heersende ideologie is erg gericht op het individu; dit zagen we ook al bij het mondkapje. Mensen, vooral jongeren, zijn er vaak heilig van overtuigd dat ze een
unieke stijl hebben. Maar de praktijk is eigenlijk dat de meesten
zich veel meer conformeren aan een groep dan we denken. Dit is
wat ik de paradox van de vrijheid noem. Hoewel we de afgelopen
eeuw steeds meer vrijheid kregen om ons te kleden zoals we willen
en steeds minder zijn gebonden aan formele regels van klasse, beroep, geslacht en leeftijd, is de praktijk dat we er allemaal een beetje
hetzelfdeuitzien. Uit het straatbeeldmaakik op dat de wensom bij
een groep te passen veel groter is dan de wil tot individuele expressie. Reclames, glassy's en influencers mogen dan sterk varen op dat
ideevaneeneigen,'unieke'kledingstijl, depraktijkisheelwatweerbarstiger.Door de globaliseringen democratiseringzienmensener
over bijnade helewereldbehoorlijkhetzelfdeuit.
Tweekunstprojecten tonenvisueel hoe sterk de groepsdwangin
kleding eigenlijk is, ook al ervaren we dat misschien zelf niet zo.
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Voor het kunstproject Exactitudes , met de boeiende site www.
exactitudes. com, hebben fotograaf Ari Versluis en stylist Ellie Uyttenbroek in de loop van de jaren honderden groepen afgebeeldin
devorm van steedsweertwaalfportrettenvanindividuenin dezelfde houding en in eenzelfde uiterlijke stijl tegen een witte achtergrand. 'Exactitudes'laat zien:we zijn niet zo uniek als we denken.
Ookhet project 'Identiteiten 1970-2017'van fotograafHansEijkelboom toont die onbewuste neigingom tot een groep te willen behoren. De foto's in zijn boekPeopleofthe Twenty-FirstCentury laten zien dat mode verandert door de jaren heen, maar ook dat wij
allemaal met die trends meedoen en ons aan de groep conformeren.

Ongezondemode:fastfashion
Onderdeel van de manier waarop we mode inzetten om onze iden-

titeitvorm te geven,ishetnajagenvandelaatstetrends. Dedefinitie
van mode is:verandering.Wekopenkledingsneller, vakerenvooral goedkoper. De hijgerige aankoop van nieuwe mode werd meer
dan een eeuw geleden door de Amerikaanse socioloog Thorstein
Veblen al betiteld als conspicuous consumption - pronkzuchtige
consumptie. 14

Dit soort consumptie wasvroeger voorbehouden aan de hogere
klasse maar is tegenwoordig bereikbaar voor iedereen, omdat kledingnaarverhoudingin de afgelopendecenniasteedsgoedkoperis
geworden. We besteden binnen ons budget heel veel minder geld
aan kleding dan vroeger. Maar de prijs wordt uiteindelijkdoor anderen betaald. 'De prijs voor kleding neemt al decenniagestaagaf,
terwijl de kosten voor mens en milieu dramatisch zijn gegroeid',
zeggende makersvan de documentaire The True Cost. Het mondiale systeemvanfastfashiondraagteraanbij dat kledingsneller dan
ooit geproduceerd kan warden. Daardoor kunnen de cydi van pro-

ductie en consumptienog sneller doorlopen warden.

Fast fashion is een vrij recent fenomeen. Dit mondiale modesysteem kwam aanhet einde van dejaren negentig op en wordt gekenmerkt door jachtige veranderingen in stijl, steeds snellere cycli van

wereldwijde productie en consumptie, en steeds goedkopere producten.15 De productietijd ging van ongeveer veertien maanden
naarzestot achtweken.Modeis eenvandegrootsteensnelstgroeiende industrieen die momenteel gewaardeerd wordt op 3 triljoen
dollarenwaarinwereldwijdongeveer75miljoen mensenwerkzaam

zijn. In Europabedroeg in 2019deomzet van detextiel- enkledingIndustrie 162 miljard euro (bron: Euratex). 90 procent van de kle-

ding wordt geproduceerd in lagelonenlanden, vooral in Azie, terwijl in de prijsberekening voor een kledingstuk maximaal i of 2
procentnaarhetloonvandemeestalvrouwelijke (80procent) textielarbeiders gaat. De fast fashion van de grote winkelketens zoals
Zara, H&M, Primark, C&A en Uniqlo, met hun steeds snellere omzet,
steeds goedkopere kleding en immer grotere winsten, is typisch een

systeemwaarinhetkapitalismein alzijnfacettendoordraait.
Eenkapitalistischsysteembij uitstek
Hoewel betrouwbare statistieken ontbreken, is het bekend dat de

mode-industrie uitblinkt in misselijkmakendeuitbuitingvan menselijke arbeid en natuurlijke hulpbronnen - zie de artikelen van
Emy Demkes voor De Correspondent en de rapporten van de Ellen
MacArthur Foundation. 16 Mode en duurzaamheid lijken haaks op
elkaar te staan. Verrassend genoeg is dat geen nieuw ofrecent gegeven, want de kledingindustrie is een kapitalistisch systeem bij uitstek dat gedijt bij steeds nieuwe trends waardoor consumenten blijven kopen. Karl Marx schreef in Het kapitaal uit 1867 al over de
uitbuitingvan arbeiders in de textielindustrie.17Tussen toen en nu
lijkt er maar weinig veranderd, alleen staat de fabriek nu niet meer
bij ons om de hoek, maar in verre landen. Marx vond kleding het
voorbeeld van 'koopwaarfetisjisme . Dit betekent dat in de mode
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sprake isvan eenhoge ruilwaarde, omdat het nut van kleding relatieflaag is. Jehebt maar eenwinter- ofregenjas nodig omje tegen
kou ofnattigheid te beschermen. De hoge ruilwaarde is gelegen in
het merk dat zich door branding op de markt zet als hip, cool en

trendy. Debekendheid van een merk ontstaat door reclame ofmodebladen, maar ook door popsterren, realitysterren en influencers.
Daarom kan een hip merk voor min ofmeer hetzelfde product ho-

ting 30 tot 40 procent van nieuwe kleding onverkocht weggegooid
wordt. Samenmet de weggegooidegebruikte kleren, zorgt de textiel- en kledingindustrie dan ook voor ongelooflijke stapels afval.
Demode-industrieis eenbedrijfstakdie in de mediagedijt op glamour en glitter, maar in de werkelijkheid bol staat van uitbuiting,
uitputting, vervuiling en verspilling. Uitbuiting van mensen, uit-

puttingvan natuurlijke bronnen,vervuilingvan de aardeen rivie-

gere prijzen vragen dan deconcurrent. Vanwege dehoge ruilwaar-

ren, en mateloze verspilling: dit is geen gezonde industrie te noe-

de van mode blijft de consument het nieuwste van het nieuwste

men.

kopen.

Er zijn twee problemen bij het gezonder maken van het modesysteem: deproductie endeconsumptie. Het productieproces van kleding is ingewikkeld, terwijl de consument voortdurend op zoek is

Duurzamemode
Willen we een gezonde samenleving bereiken, dan moet het modesysteem op de schop. Het gaat dan om een systematische aanpak
van de sociale, economische en ecologische gevolgen van het ge-

naarde laatste trend in de modevoor eenbodemprijs. Het mode-

globaliseerdemodesysteem. Dat is natuurlijk zo gemakkelijkniet.

systeem is sterk geglobaliseerd. Wil er iets in dat productieproces

Een systeemverandering is net als een tanker van richting doen
veranderen: dat gaat heel traag. Vaakbeperkt de aanpak zich tot
een relatiefkleine verbetering ofverandering ergens in de produc-

veranderen, dan is het niet gemakkelijk om te bepalen waar te be-

ginnen. Neemhet maken van iets simpels als eenT-shirt. Het productieproces van wel bijna veertig stappen vindt plaats in heel verschillende landen. Om een fictief voorbeeld te geven: een T-shirt

wordt ontworpen in Nederiand, terwijl de katoen uit Oezbekistan
komt, hetspinnen enweveninIndiagebeurt, hetvervenvandestof
in China of Indonesie, het naaien in Bangladesh of Myanmar, en

het decoreren in Turkije. Een ingewikkeld productieproces dus

waarbij veel transport van textiel dewereld over gaat. Detextiel- en
kledingindustrie is ook nog eens heel dorstig, omdat voor de katoenteelt ongelooflijkveelwaternodigis. Ommaarwatte noemen:
eenT-shirtheeft2500liter nodigeneenspijkerbroek7000literwa-

ter. En dan zijn er nog de insecticiden, pesticiden en chemicalien
diegebruikt wardenbij deproductie van katoen ofhet verven van
textiel, waardoor giftige stoffen in het milieu terechtkomen.

Misschiennoghetmeestonthutsende vanallesisdatnaarschat-
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tieketen.

In hetlaatstedecenniumzijn tallozeinitiatievenontstaan, overal
ter wereld, om de mode te verduurzamen. 'Ecomode', groene
mode', 'ethischemode' - de termen vliegenje om de oren. Jehoeft
nietver te zoeken,want sommigegoedkopemodeketens zoals C&A
en H&M presenteren al 'groene' kledinglijnen en bij H&M kanje ook
afgedankte kleren inleveren. Ookin Nederland zijn veel initiatieven
om duurzamemode te creeren. Om er eenpaarte noemen: Ronald
van der Kemp ontwerpt collecties van restmaterialen en Duran
Lantinkmaaktvan onverkochte designermodenieuweontwerpen.
HetNederlandsejeansmerkG-StarenzangerPharrellWilliamslanceerden samen 'RAW for the Oceans', een project dat gerecyded
plastic uit de oceaangebruikt om eenverzamelingdenim stoffente
maken. Er zijn ookregionaleinitiatieven, zoalshetplatform Duur-
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zame mode 025', dat zich tot doel stelt om het mode ecosysteem in
Gelderland te versterken. Vele steden kennen kledingbibliotheken

ofruilbeurzen waarje kledingkunt lenen ofuitwisselen.

Natuurlijkzijnerookontwikkelingenomoudekledingentextiel
tehergebruiken, opmeerindustriele schaalbijvoorbeeldbijTexperium waar KLM-uniformen warden gerecycled tot nieuwe produc-

ten. Ookdebrancheorganisatie MODINTzetzichinvoor decirculaire economic. Als kleding niet meer hergebruikt kan warden, dan
wordt hetvervezeld, eenprocesomdevezelsuithettextieltehalen.
Het vervezelde materiaal wordt gebruikt voor allerlei zaken zoals

ondertapijt, meubelvulling, isolatiemateriaalenauto-interieurs. 18
In Nederland heeft op initiatiefvan toenmalig minister Lilianne
Ploumen in 2016 de branchehet convenant duurzame kleding en

textiel getekend. Methetconvenant bundelt eenbrede coalitie hun
krachten met als doel de Nederlandsekleding- en textielsector te
verduurzamen. Ook internationaal gebeurt er veel; vooral de Ellen
MacArthur Foundation is actief. In 2017 zijn zij begonnen met een

internationaalnetworkom demode-industriecirculairte maken.

Eenheelanderewegnaarduurzaamheid isdeinzetvannieuwetechno-

logieen. Modeontwerpers en wetenschappers verwerken elektronica,
vitaminen, microprocessoren, zonnepanelen, leds ofinteractieve interfaces in kleding. In Nederland wordt hier al volop mee geexperimenteerd. Kunstenaars en ontwerpers, zoals Paulinevan Dongen, Irisvan

Herpen, AnielaHoitink, DaanRoosegaarde, MarinaToetersenAnouk
Wipprecht, vormen de avant-garde in het Internationale veld van
'draagbare technologie', of 'wearables' zoals het in vaktermen heet.
PaulinevanDongenheeftbijvoorbeeld eenjurkenT-shirtontworpen
met flexibele zonnecellen waarmee je je mobiel kan opladen. Hoewel

weditsoort'cybercouture' of'biodesign'nognietveelterugzieninde
modeopstraat,kandetoepassingvanslimmeofbiologischematerialen inmodeontwerp ookhelpenomkledingduurzamerte maken. Zo
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wordt gezochtnaar nieuwe materialen als hennep en brandnetel, of
geexperimenteerdmettextielvan schimmels,sinaasappel-ofananasschillen.

Duur-zaam = lang-zaam

In de mode-industrie draaithet niet alleen om materiele productie
en consumptie, maar ook om immateriele kwesties, zoals imago,
identiteit en sociale relaties. Zolang de modewereld goed functio-

neertbij het verkopenvan glamour en ideaalbeelden,zaler weinig
veranderen. De consument wil toch altijd graag met de laatste - of
een na laatste - trend meedoen. Koopgedragis nu eenmaaleenbelangrijk onderdeel geworden van onze identiteit.
Maar net als met het mondkapje, zullen we moeten wennen aan
een nieuwe realiteit. Als we geen fast fashion meer willen, dan moeten wetoe naarslowfashion.Deenigeechteoplossingis verlangzamen'. Inmiddelsis duurzamemodezelfalweereentrend geworden;
ookduurzaamheidis aanmodeonderhevig!Erzijnveel inspirerende voorbeelden om mode te verduurzamen. Duur-zame mode is

lang-zame mode.
Langzame strategieen kunnen het proces van productie en consumptie zodanig vertragen dat mens en milieu gespaard blijven en
de afvalberg vermindert. Het is een grote uitdaging om het complexe modesysteem duurzamer en ethischer te maken, maar willen
we de wereld verbeteren, mensen in andere delen van de wereld een

waardigbestaangeven, en hetmilieu sparen,danzullenwedeeindeloze spiraal van steeds snellere productie en consumptie moeten
stoppen.

In onze houding tegenover kleding is eenverandering nodig, ofzelfs
een revolutie. Minder kopen, minder consumeren, minder weggooien. Misschien begint de verandering wel met liefde en waardering: als we een kledingstuk koesteren, zullen we het minder snel
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van dehand doen. Door tebegrijpen hoe mode in onze cultuur verankerd is en onze identiteit vormgeeft, krijgen we inzicht hoe con-

sumentengedrag kanveranderen en hoe wekunnen komen tot een
duurzameengezondesamenleving.
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Handige linksover duurzame mode
Platform Awearness Fashion: https://www. awearness-fashion. nl/
Convenant duurzame kleding en textiel: https://www. imvoconvenanten. nl/nl/
kleding-en-textiel
Platform duurzame mode regio Arnhem-Nijmegen: https://www. duurzamemodeo25. nl/

Euratex brengt elk jaar een rapport uit over de kledingindustrie in Europa. Op
de site staat ook informatie over duurzame bedrijven: https://euratex.eu/
about-euratex/annual-reports/

Fashion Revolution geeft elkjaar een overzichtvan de transparantie in de kledingindustrie: https://www.fashionrevolution.org/about/transparency/?mc
_cid=e2fa2327ab&mc_eid=ac6i549738

Greenpeace (2011) Dirty Laundry: http://www. greenpeace. org/international/en/
publications/reports/Dirty-Laundry/
Greenpeace (2012) Toxic Threads: http://www. greenpeace. org/international/en/
publications/Campaign-reports/Toxics-reports/Big-Fashion-Stitch-Up/
Greenpeace (2017) Fashionat the Crossroads: A ReviewofInitiativesto Slowand
Close the Loop in the FashionIndustry: http://www.greenpeace.org/interna-
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tional/en/publications/Campaign-reports/Toxics-reports/Fashion-at-theCrossroads/

EllenMacArthurFoundation:https://www.ellenmacarthurfoundation.org/ourwork/activities/make-fashion-circular

Online Catalogus van detentoonstelling 'State offashion' met voorbeelden van

6 Appstegen corona

nieuwetechnieken:https://www.stateoffashion.org/nl/

Wat doen de apps en wat doejij?
Bart Jacobs

Documentairesoverdegevolgenvanfastfashion
China Blue, Micha Peled, vs, 2005

De slag om de klerewereld, VPRO, 2015
The True Cost ofFashion, Andrew Morgan, vs, 2015
Genaaid,met JenniferHoffman, EO,2018

InheteerstehalfjaarvandecoronapandemieisdeCoronaMelder-appgeintroduceerd.Deapp
houdt zelf de contacten van gebruikers bij en geeft een waarschuwing wanneer je langer dan

vijftien minuten dicht bij een besmet persoon bentgeweest. Erzijn ookandere varianten van
zo'nappdieeenactieverehoudingen meereigenverantwoordelijkheidvragen.Eenverslag
van deontwikkeling en een evaluatie.

ledere zaterdag schrijft microbioloog Rosanne Hertzberger een column in de NRC over actuele onderwerpen, vaak gerelateerd aan

haar eigen vakgebied. Op 11juli 2020 beschreefze onder de titel
'Nogaltijdwachtenweopeencorona-app hoebij decoronabestrijding grootschaliggebruikwordt gemaaktvan bestaandemedische
technieken en hoe traag innovaties toegepastwarden. De grootste
teleurstelling was nog wel de gebrekkige inzet van informatietech-

nologiein decoronabestrijding,' schampertze.'Detelefoonondersteunt ons bij iederestap in het leven. [... ] Maaralswe in de nabijheid zijn geweest van een coronabron blijft het oorverdovend stil.
En over de door minister Hugo de Jongeeerder in april aangekondigdecorona-app: 'Wij delen onze data, onze locatie, ons adres en
telefoonnummer, ons complete network, onze foto's en life events
ruimhartigmet de grootstewereldontwrichtendebedrijven, ten behoevevan hun omzet enwinst. Maareen snippertje datadelenmet
onzeeigen overheidten behoevevan devolksgezondheid?Wateen
misselijkmakend idee.' Ten slotte: 'Komt die app er? Het wordt
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