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Samenvatting 
Mode voorbij identiteit: 

de drie ecologieën 
van kleding

Tot aan de eeuwwisseling was mode als academisch onderzoeksgebied 
zo goed als braakliggend terrein. De afgelopen jaren daarentegen is 

de aandacht voor de sociologische, economische en politieke aspecten 
YDQ�PRGH�ÀLQN�WRHJHQRPHQ��(Q�LQ�]RZHO�KHW�DFDGHPLVFK�RQGHU]RHN��GH�
commerciële modecommunicatie (branding en marketing) als de praktijk 
draait het om het idee dat mode je een identiteit kan geven, dat mode kan 
vertellen wie je bent (of wilt zijn) en waar je voor staat. Dit idee, dat kled-
ing een bepaald beeld of een imago oproept, is algemeen geaccepteerd, 
maar veronderstellen dat mode en identiteit intrinsiek verbonden zijn, 
JHHIW�EOLMN�YDQ�YHOH�¿ORVR¿VFKH�DDQQDPHV��:LH�YLQGW�GDW�NOHGLQJ�FRPPX-
niceert wie we zijn of willen zijn, zegt impliciet dat ons ‘zijn’ onlosmak-
elijk met onze kern verbonden is. Anders gezegd, het veronderstelt dat er 
een essentie, een eenheid aan ons bestaan ten grondslag ligt die kan wor-
den gerepresenteerd door de manier waarop we ons kleden. Bovendien 
veronderstelt deze aanname dat de essentie, oftewel identiteit, kan wor-
den gerepresenteerd door kledingstukken met eenzelfde betekenis.

Als we echter het idee van ‘identiteit’ onder de loep nemen en als 
een ongefundeerde aanname ontmaskeren, wat blijft er dan over van de 
functie van mode? Enerzijds kun je zeggen dat mode ons in staat stelt 
de idee van ‘zijn’ te bevestigen in een veelvormige maatschappij waarin 
we in toenemende mate worden geconfronteerd met gefragmenteerde 
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performances. Door onszelf een zekere kledingstijl aan te meten erva-
ren we wellicht een zekere macht over hoe men naar ons kijkt en kun-
nen we tevens een vrijheid ervaren en spelen met hoe anderen ons zien. 
Anderzijds is het juist de mode-industrie die garen spint bij het veelvul-
dig aanpassen van de manier waarop we ons kleden door nieuwe trends 
te introduceren of te suggereren dat het tijd is om de persoonlijkheid die 
we met behulp van kleding communiceren aan te passen. Dit laatste moet 
echter in direct verband gebracht worden met overconsumptie, en betek-
ent een enorme, en uiteindelijk fatale, druk op het milieu en resulteert 
in een ongelijke behandeling van degenen die onze kleding produceren. 
Mode en haar relatie met identiteit moet dus in verband gebracht worden 
met een beperkte communicatie van het ego, vervuiling van het milieu, 
en uitbuiting van arbeiders in de mode-industrie.

Wat kan mode doen als we een perspectief inzetten van mode zonder 
de communicatie van identiteit? En hoe zal zo’n perspectief kunnen 
bijdragen om de eraan gerelateerde problemen van overconsumptie, 
vernietiging van het milieu en uitbuiting van arbeiders op te lossen? 
'DW�]LMQ�GH�YUDJHQ�GLH�LN�PH]HOI�VWHO��'H�¿ORVR¿VFKH�RQWRORJLH�YDQ�*LOOHV�
Deleuze en Félix Guattari voorziet me daarbij van een prisma waarmee ik 
een nieuw licht op de toekomstige functies van mode kan laten schijnen. 
Door me te richten op hun concept van pre-personale en a-subjectieve 
connecties, die zij assemblages (agencements) noemen, en waarin verlan-
gen als een productieve kracht wordt gezien in plaats van het ervaren van 
een behoefte, heb ik de juiste hulpmiddelen gevonden om alternatieven 
te analyseren voor mode als representatie van identiteit, en tegelijkertijd 
aandacht te vestigen op de sociaal-politieke problemen. Mode, zoals ik 
het concept in deze dissertatie beschouw, wordt dus onderzocht aan de 
hand van alle krachten en processen die betrokken zijn bij hetgeen we 
dragen. Dit is inclusief de processen die van kracht zijn als onze kleding 
wordt geproduceerd en de processen die in werking treden wanneer we 
onze kleding afdanken. In plaats van me op avant-garde mode te richten, 
onderzoek ik juist de alledaagse kleding, van jeans tot trendgevoelig tot 
wat we naar ons werk dragen, die als zodanig een grote rol speelt in de 
eraan gerelateerde sociaal-politieke problemen. Bovendien communice-
ren deze kledingstukken op dagelijkse basis onze identiteit.

Het eerste hoofdstuk (Fashioning Identities) begint met het leggen 
van de verbinding tussen de inzichten van Judith Butler (1990) en die 
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van schrijver Luigi Pirandello (1926) om zo de culturele constructie en 
het niet-fundamentele concept van identiteit te positioneren. Vervolgens 
onderzoek ik bestaande theorieën over mode en identiteit, omdat het 
nodig is te weten waaraan men precies voorbij wil gaan alvorens dit 
daadwerkelijk te kunnen doen. Ook is het onderzoek naar het hoe en 
waarom we erin slagen onze identiteit te communiceren met behulp van 
kleding waardevol om zo de dynamiek te ontdekken die een rol speelt in 
onze relatie tot mode. De lezer krijgt dan ook een overzicht van verschil-
lende theorieën uit een breed scala aan disciplines, die stuk voor stuk het 
betekenisvolle karakter van kleding benadrukken. Ook wordt waar van 
toepassing de invloed van historische overlevering op de hedendaagse 
problematiek onderzocht.

Deel een van het hoofdstuk is gewijd aan een verkenning van syste-
men in de mode, waarbij talige betekenissen verbonden worden aan wat 
men draagt. Na studie naar aloude weelde beperkende wetten, die de so-
ciale hiërarchie trachtten te reguleren door bepaalde kleuren, materialen 
en accessoires te reserveren voor bepaalde rangen en standen wordt het 
concept van mode als sociale imitatie onderzocht. Thorstein Veblens the-
orie over mode als opzichtige verspilling en imitatie van hogere door de 
lagere klassen (1899) wordt vergeleken met Georg Simmels dynamische 
perspectief op mode dat zich beweegt tussen imitatie en differentiatie 
��������9HUYROJHQV�ZRUGW�KHW�¿ORVR¿VFKH�SHUVSHFWLHI�YDQ�*DEULHO�7DUGH�
onderzocht, waarin het innovatieve karakter van mode vergeleken wordt 
met traditionele manieren van kleden (1903), om vervolgens te conclud-
eren dat de sociologische perspectieven op mode de dynamiek wel goed 
in kaart brengen, maar vooral draaien om mode als betekenisgever voor 
KHW�¿QDQFLsOH�ZHO]LMQ�YDQ�GH�GUDJHU��+HW�GHHO�HLQGLJW�PHW�GH�K\SRWKHVH�
van Roland Barthes, waarin hij mode als een systeem van betekenissen 
probeert te ontrafelen en vervolgens concludeert dat de betekenissen die 
we aan kleding hechten in essentie arbitrair zijn.

In het tweede deel zet ik Jean Baudrillards perspectief van mode 
als frivool spel zonder betekenis (1976) tegenover Elizabeth Wilsons 
overtuiging dat mode ‘onuitspreekbaar betekenisvol’ is (1985) en op die 
manier paradoxale en ambigue betekenissen laat zien die nooit vast staan 
en stilletjes in plaats van uitgesproken worden gecommuniceerd. Hoewel 
dat laatste niet wordt weerlegd, betrek ik wel de kritiek van Llewellyn 
Negrin (2005) op het reduceren van identiteit tot verschijningsvorm en 
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hoe dit consumenten aanspoort om zich te gedragen zoals adverteerders 
dat willen. Negrins perspectief legt niet alleen de manier bloot hoe we 
volgens de regels van de mode-industrie met onze identiteit spelen maar 
legt ook bloot hoe we, de afgelopen jaren, een steeds homogener uiter-
lijk zijn gaan aannemen. Daarom eindigt dit hoofdstuk met de conclusie 
dat mode, hoewel in essentie ‘onuitspreekbaar betekenisvol’, door de 
alomtegenwoordige aandacht voor de manier waarop we met behulp van 
mode onze identiteit kunnen uitdragen tot overconsumptie en daarmee 
vervuiling en uitbuiting leidt.

Het tweede hoofdstuk (Undressing Plato) toont aan dat het zich 
richten op identiteit, of dat nu het zelf of die van kledingstukken betreft, 
het resultaat is van denken in eenheid, absolute waarheden en onverand-
erlijke idealen. Omdat mode over verandering gaat en in essentie ambigu 
LV��EHVWXGHHU�HQ�FRPELQHHU�LN�GULH�¿ORVR¿VFKH�DOWHUQDWLHYHQ�YRRU�3ODWR¶V�
theorie om zo voorbij dat statische perspectief te komen van wie we zijn 
in relatie tot wat we dragen. Het empirische onderzoek van David Hume 
(1739) naar zintuigelijke krachten die gepaard gaan met het dragen van 
kleding – zoals het al dan niet comfortabel zijn van bepaalde materialen 
die op de huid gedragen worden, geur en het effect van kleur – breid 
LN�XLW�PHW�)ULHGULFK�1LHW]VFKHV��������¿ORVR¿H�YDQ�NXQVW��$DQ�GH�KDQG�
YDQ�GH]H�WZHH�¿ORVRIHQ�ZRUGW�GH�VWDWLVFKH�NLMN�RS�LGHQWLWHLW�YHUYDQJHQ�
door een denken in veelheden zodat lichamelijke, materiële en creatieve 
aspecten gerelateerd aan mode op de voorgrond treden. Dit leidt naar een 
onderzoek van Gilles Deleuzes en Félix Guattari’s conceptuele koppel van 
‘the smooth and the striated’ waarin de open, uitbreidbare en eindeloze 
krachten (smooth) bestaan in gemixte vorm met de krachten die begren-
]HQ��¿[HUHQ�HQ�RPYDWWHQ��striated). Zo ontstaat een alternatief prisma om 
mode te bestuderen, en te onderzoeken wat mode kan doen in plaats van 
wat het zou kunnen betekenen. 

Het hoofdstuk toont tevens aan dat een perspectief vanuit mode als 
VLJQL¿FDWLH�YDQ�LGHQWLWHLW�RRN�]R�YROKDUGHQG�LV�YDQZHJH�GH�QHLJLQJ�YDQ�GH�
mens zich als gewoontedier te gedragen. Door onszelf te zien als bezitters 
van een doorgaande en onveranderlijke identiteit, creëren we een gevoel 
van zekerheid en verschaffen we onszelf de mogelijkheid de wereld te 
begrijpen door deze te benaderen vanuit de geconstrueerde eenheid die 
we ‘zelf’ noemen. In de conclusie van dit hoofdstuk wordt duidelijk dat 
het benadrukken van een ‘zijn’ niet alleen geconstrueerd en ongegrond is, 
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maar dat het ook een perspectief vanuit de creatievere en transformatieve 
aspecten die men met mode zou kunnen associëren in de weg staat. Doel 
van mijn onderzoek is een analyse aan te dragen die de nadruk legt op 
wat mode doet in plaats van wat mode representeert; daartoe gebruik ik 
'HOHX]HV�UL]RPDWLVFKH�¿ORVR¿H��GLH�]LFK�ULFKW�RS�SURFHVVHQ�HQ�YHUELQGLQ-
gen, om vandaaruit een ander perspectief op mode te geven.

Alvorens te onderzoeken hoe de concepten van Deleuze behulpzaam 
kunnen zijn bij het ontdekken van mogelijke aspecten van mode die 
gewoonlijk vergeten worden, moet de macht die Llewellyn Negrin heeft 
toegeschreven aan de mode-industrie en de bijbehorende branding- en 
marketingmechanismes onderzocht worden. Daarom worden in het 
derde hoofdstuk (A Delineated Fashion) de communicatiepraktijken die 
de mode-industrie gebruikt aan een kritisch onderzoek onderworpen. In 
het eerste deel wordt de conclusie getrokken dat modemerken, hun ge-
construeerde merkidentiteiten, de extensies van die merken door middel 
van lifestyle branding, modetijdschriften en online fora die bezoekers van 
een persoonlijkheidstype voorzien allemaal uitgaan van de representeer-
EDDUKHLG�YDQ�W\SLVFKH�FRQVXPHQWHQSUR¿HOHQ��'H]H�LGHQWLWHLWVSUR¿HOHQ�
worden aangeboden aan klanten die op hun beurt uitgenodigd worden 
]LFK]HOI�WH�LGHQWL¿FHUHQ�PHW�GH�JHSUHVHQWHHUGH�UHSUHVHQWDWLHV��(U�ZRUGW�
in dit hoofdstuk tevens beargumenteerd dat dergelijke identiteitspro-
¿HOHQ�KHW�UHVXOWDDW�]LMQ�YDQ�LQGXFWLHYH�HQ�DOJRULWPLVFKH�PHWLQJHQ�YDQ�
de voorkeuren en ideeën van een meerderheidsgroep. Enerzijds kan een 
SUDNWLMN�ZDDULQ�LGHQWLWHLWVSUR¿HOHQ�HQ�GH�UHSUHVHQWDWLHV�GDDUYDQ�OHLGHQG�
zijn een verklaring vormen voor de toenemende homogeniteit van ons 
XLWHUOLMN��$QGHU]LMGV�OLPLWHUHQ�GHUJHOLMNH�SUR¿HOHQ�GH�LQFLGHQWHQ�HQ�DYRQ-
turen omdat slechts datgene wat meetbaar is in verhouding tot dat wat 
we dragen meegenomen en benadrukt wordt.

 In het tweede deel van dit hoofdstuk noem ik daarom deze manier 
van het benaderen van mode, die zich beperkt tot identiteit en represen-
tatie en die zich richt op datgene wat meetbaar is en in geld kan worden 
omgezet, ‘een begrensde mode’. Door daarnaast Deleuzes alternatief voor 
een representatie-denken te bestuderen ontstaat ruimte voor zijn concept 
van ‘verschil in zichzelf’, dat een positief verschil omvat dat meervoudig 
en transformatief is en niet door middel van representaties gevan-
gen kan worden. Hiermee wordt Deleuzes idee geïntroduceerd dat de 
maatschappij bestaat uit verschillende ‘lijnen’ die onafhankelijk gevolgd 
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en bestudeerd kunnen worden, maar desalniettemin in de praktijk door 
elkaar heen lopen. Deleuze onderscheidt drie lijnen, van rigide segmen-
tariteit, van soepele segmentariteit en vluchtlijnen. Waar deze laatste, de 
vluchtlijnen, de basis van creativiteit, avontuur en transformatie vormen 
en ‘incidenteel’ genoemd kunnen worden, acht Deleuze ze tevens als 
zijnde constitutief voor een maatschappij waarbinnen segmentariteit, of 
deze nu rigide of soepel te noemen is, de hoofdaandacht krijgt. De mode-
industrie die zich richt op types, identiteiten en representaties kenmerkt 
zich door het feit dat ze ons voortdurend aanmoedigt te vereenzelvigen 
met gesegmenteerde categorieën. Bovendien is de mode-industrie er con-
tinu op uit om creativiteit, zoals die van opkomende subculturen, zich toe 
WH�HLJHQHQ��HQ�LQ�GH¿QLHHUEDUH�HQ�UHSUHVHQWHHUEDUH�VHJPHQWHQ�WH�YHUWDOHQ�
die verkocht kunnen worden aan een groter publiek.

 De conclusie van dit derde hoofdstuk vat de mechanismes van de 
mode-industrie samen en benadrukt dat ze zich op vier manieren richt op 
de representatie van identiteiten. Ten eerste wordt de gewoonte van het 
over onszelf en anderen denken als zijnde continue wezens benadrukt. 
Ten tweede construeren modemerken zelf merkidentiteiten die ze repre-
VHQWHUHQ�HQ�ZDDUPHH�]H�FRQVXPHQWHQ�DDQPRHGLJHQ�]LFK�WH�LGHQWL¿FHUHQ��
Ten derde zijn er de modetijdschriften, trendwatchers en persoonlijke 
stijladviseurs die het denken in identiteitscategorieën versterken om zo 
hun lezers en cliënten van advies en inspiratie te voorzien. En ten slotte 
is er de accumulatie van wat ‘Big Data’ genoemd wordt, waarin digitale 
VSRUHQ�HQ�LQIRUPDWLH�JHwGHQWL¿FHHUG�ZRUGHQ�GLH�VSHFL¿HNH�JHEUXLNHUV�
zouden kunnen representeren. Deze tendens zal in toenemende mate een 
rol spelen in een maatschappij waarbinnen het uitdragen van een identit-
eit en de representatie daarvan door middel van de goederen en kleding 
die we kopen benadrukt wordt. Met Deleuze concludeer ik dan ook dat 
deze praktijken valse dieptes creëren die gebaseerd zijn op berekenbare, 
FDWHJRULVHHUEDUH�HQ�LGHQWL¿FHHUEDUH�NDUDNWHULVWLHNHQ��WHUZLMO�KHWJHHQ�ZDW�
mode kan doen voordat het iets representeert, wordt genegeerd.

In het vierde hoofdstuk (Clothed Connections) wordt de lezer gewezen 
op de uitbuiting en milieuvervuiling, die voortkomen uit de handels-
wijzen en producten van grote modemerken en de maatschappijbrede 
consumptie van accessoires van luxe merken die alomtegenwoordig, 
relatief goedkoop en vrij gemakkelijk af te danken zijn. Deleuzes concept 
van ‘verlangen’ wordt besproken en gecontrasteerd met het modische 
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verlangen om veelvuldig kleding te vernieuwen door goedkope mode-
items te kopen en het idee van deel uit te kunnen maken van de wereld 
van luxe merken door goedkopere accessoires met merknaam te kopen. 
Waar een gebruikelijk idee van verlangen gaat over een gevoeld gemis 
dat moet worden gevuld, draait Deleuzes concept van verlangen niet om 
objecten en het gevoelde gemis, maar om de intensieve connecties die 
productief zijn voor wat hij het complete aggregaat noemt. In Deleuzes 
¿ORVR¿H�KHHIW�YHUODQJHQ�JHHQ�VXEMHFW�HQ�ZRUGW�KHW�DOOHHQ�EHNHNHQ�DO�QDDU�
gelang de productieve en transformatieve processen die mogelijk worden 
wanneer verschillende elementen, zoals een lichaam, een geluid, een aan-
raking, een zonnestraal, et cetera voor een moment met elkaar verbonden 
zijn.

Om de complexe concepten van Deleuze te verduidelijken fungeert 
denim, het materiaal waarvan spijkerbroeken worden gemaakt, als 
voorbeeld om te kunnen komen tot zijn concept van productieve assem-
blages waarin denim en huid, denim en lichaamsbeweging, en stof en 
vlees veranderen. Door een zorgvuldig onderscheid te maken tussen meer 
bekende contexten en verbindingen en Deleuzes assemblages ontstaat 
een goed begrip van het belang van de transformaties die ontstaan wan-
neer connecties gemaakt worden. Zodra een dergelijk begrip tot stand 
gekomen is, worden machinaire assemblages van verlangen onderzocht 
in relatie tot de productie van spijkerbroeken en T-shirts. Door de mo-
leculaire verbindingen tussen water, aarde, werknemers, chemicaliën, af-
valwater, insecten, vissen, en andere dieren en de voedselketen te volgen, 
ontstaat een compleet beeld van de milieuschade en onethische praktijk 
die de mode kenmerkt. Ook wordt geconcludeerd dat QRW�IRU�SUR¿W 
organisaties, die de mode-industrie moeten controleren, te weinig macht 
hebben en te gefragmenteerd zijn om consumenten goed te informeren 
over de ethische impact en aanslag op het milieu van hun aankopen. 
Daaruit volgt dat de mode-industrie zelf verantwoordelijk zou moeten 
worden gehouden om de consument te informeren. 

  Het tweede deel van dit hoofdstuk onderzoekt potentiële (toekom-
stige) alternatieven die mogelijk worden middels een denken in assem-
blages. Waar sommige nieuwe technologieën voor mode, bijvoorbeeld het 
implementeren van nanotechnologie in kleding dat zich richt op proble-
men oplossen zonder door te denken over de implicaties van dergelijke 
nanodeeltjes in assemblage met afvalwater, dieren en de voedselketen, 
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dragen andere technologieën een ander perspectief op esthetisch poten-
tieel aan. Modeontwerpster en oprichtster Suzanne Lee van BioCouture 
is, met haar biologisch afbreekbare kledingstukken die ze laat groeien uit 
micro-organismen, exemplarisch voor een denken dat zich richt op alter-
natieve assemblages waaruit toekomstige materialen kunnen bestaan. 

 In het concluderende hoofdstuk (The Three Ecologies) wordt Félix 
Guattari’s tekst met dezelfde titel gebruikt om mentale, sociale en milieu-
problemen die met mode in verband moeten worden gebracht te vereni-
gen in wat door Guattari een ‘Ecosophy’ wordt genoemd (1989). Er wordt 
aangetoond dat de politiek noch de maatschappij de huidige houding ten 
aanzien van mode kan veranderen vanwege hun homogene structuur. 
Het aannemen van een heterogeen perspectief ten aanzien van mode en 
de bijbehorende problemen, en het aanpassen van ons denken zodat we 
onszelf zien als verbonden met en veranderend door externe invloeden, 
kan de raderen in beweging zetten voor sociale en milieubewuste veran-
deringen. Om te verduidelijken hoe de materiële en immateriële aspec-
ten van mode in de toekomst onze relatie met externe invloeden vorm 
zouden kunnen krijgen, worden de ontwerpen van de Canadese academ-
ica en modeontwerpster Ying Gao, die van vorm veranderen wanneer ze 
in contact komen met licht, lucht of een blik, gepresenteerd. 

Hervorming van de sociale relatie met mode vergt dissidente geluiden 
en groepen mensen die samenwerken voor andere redenen dan zo veel 
mogelijk winst maken. Als voorbeeld wordt Grannies Finest genoemd, 
een initiatief van jonge ontwerpers en fotografen die met ouderen sa-
menwerken om handgebreide producten te maken en te verkopen. De ou-
deren genieten van het contact, de jonge ontwerpers hebben een platform 
voor hun werk. Tot slot suggereer ik dat bewustzijn voor de materialiteit 
en oorsprong van onze kleding bijvoorbeeld wordt aangewakkerd door de 
Nederlandse ontwerpster Christien Meindertsma. Centraal in haar One 
Sheep Sweater-project (2011) staan de truien op basis van wol van één 
schaap, in plaats van gewenst ontwerp of maat voorop te stellen.

Met deze voorbeelden van een andere manier van denken over mode 
wil ik niet impliceren dat gewoontes of bedrijfsleven van de ene op de an-
dere dag zullen veranderen. Mijn doel is een andere manier van denken 
te initiëren die zich voorbij identiteit beweegt, een denken over tech-
nologie die zich voorbij probleem-oplossen beweegt, en mode die zich 
voorbij haar industrie en haar media beweegt, en ten slotte, een esthetiek 
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die zich voorbij herkenbare betekenissen, identiteiten en codes beweegt 
door te experimenteren met affecten, intensiteiten en mogelijkheden die 
gezien kunnen worden als eerste indicaties van wat mode kan beroeren. 
Dit geeft ook een perspectief dat de interconnectiviteit van mode belicht, 
dat bovendien het open, ongelimiteerde en creatieve potentieel van mode 
naar voren haalt en dat als tegengif kan dienen voor de destructieve focus 
op functionalisme, identiteit en overconsumptie.
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Rencontres 

Writing a dissertation requires years in both time and solitude. The 
dissertation demands these in space, perseverance and precision. 

It cannot possibly be completed, however, without rencontres (encoun-
ters) in which ideas are exchanged, sympathy is in the air, experiments 
are born and something new is created. Researching fashion and gath-
ering the theory needed to build my arguments would not have been 
possible without the Amsterdam Fashion Institute granting me the time 
to do so. I would like to thank the management team for allocating me 
this time during the moments at which it was most needed. In addition, 
I want to thank the Amsterdam University of Applied Science and, more 
VSHFL¿FDOO\��WKH�UHVHDUFK�LQVWLWXWH�&UHDWH�,7�IRU�WKHLU�¿QDQFLDO�VXSSRUW��
which allowed me to earn a living and provide for my family whilst being 
a part-time researcher. 

The creation of a new line of thought for fashion would have been 
impossible without my supervisors prof. dr. Patricia Pisters and dr. Marie 
Aude Baronian. I met them at a period where new thoughts, encourage-
ment and insights were essential in evolving my thoughts into the dis-
sertation they have become. Thank you dear Patricia for your optimism 
and enthusiasm when taking me on as a PhD researcher. The energy 
DQG�DI¿UPDWLRQ�\RX�SURYLGHG�PH�ZLWK��HVSHFLDOO\�ZKHQ�,�ZDV�XQFHUWDLQ�
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