the classic subculture died when
it became an object of nostalgia
and social inspection
thesis written by marlon schuurman
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Tijdens mijn puberteit begon ik steeds meer
interesse te tonen voor mode en muziek.
Deze interesse is uitgegroeid tot een studie
Fashion Communication aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht(HKU),
inclusief een afgeronde droomstage binnen
de dance industrie.
• Leveren de mode- en muziek industrie
tegenwoordig samen een globale 		
identiteit? En hoe is deze ontstaan?

Mijn interesse en kennis binnen beide vakgebieden heeft zich steeds verder ontwikkeld, waardoor ik mijn eigen visie heb gevormd, niet alleen per vakgebied maar ook
met betrekking muziek staan met elkaar in
verband, steeds sterker en dit komt steeds
duidelijker naar voren in onze hedendaagse
maatschappij. Daarnaast denk ik dat beide
disciplines een belangrijk onderdeel uitmaken binnen ontwikkelingen op het gebied
van identiteitsvorming door de jaren heen.
Benieuwd naar het geval of ik dit als feit
kan presenteren, zal ik onderzoek doen met
de volgende hoofdvraag:

Hierbij zal ik onderzoek doen naar de verschillende elementen die van groot belang
zijn om dit vraagstuk te kunnen beantwoorden, hiervoor gebruik ik de volgende
subvragen:
• Hoe hebben de mode- en 			
muziekindustrie zich ontwikkeld?
• Wat is de relatie van de mode- en
muziekindustrie ten opzichte van elkaar?
En hoe is deze tot stand gekomen?
• Hoe is deze connectie terug te zien 		
in onze hedendaagse maatschappij?
• Op welke manier wordt identiteit
vormgegeven binnen subculturen? 		
En welke rol spelen mode en 			
muziek hierin?
• Is er tegenwoordig nog sprake 		
van subculturen?

photo by marlon schuurman
4

5

Om mijn hoofd- en deelvragen te kunnen
beantwoorden maak ik gebruik van literatuurre search met beeldonderzoek, enquêtes
en interviews ter ondersteuning. Voor een
duidelijk overzicht heb ik gekozen om
mijn scriptie op te delen in verschillende
onderwerpen die opeenvolgend onderdelen
van mijn hoofd- en subvragen zullen beantwoorden. Hierbij heb ik gekozen voor de
volgende overkoepelende thema’s: cultuur
en identiteit, dance, stijl, media, consumentisme, performance & beleving en het einde
van subculturen en authenticiteit.

Bronnen

Om deze scriptie te kunnen schrijven heb
ik gebruik gemaakt van verschillende bronnen, twee daarvan springen hoog boven
alle andere uit. Het boek “Door! Dance
in Nederland”, geschreven door Arne van
Terphoven en Toon Beemsterboer, geeft
een duidelijk en realistisch beeld over
de ontwikkeling van dance binnen onze
maatschappij, een super interessant boek
om erachter te komen wat er echt gaande
is geweest binnen een industrie die door
de jaren heen is uitgegroeid tot de grootste
jongerencultuur van Nederland. Daarnaast
is het artikel “I Like Your Old Stuff Better
Than Your New Stuff ” van Kate Walton van
groot belang geweest om een goed beeld te
schetsen over de connectie tussen de modeen muziekindustrie.

Link met eigen project

De samensmelting tussen de mode- en muziekindustrie is al vele jaren geleden begonnen. Dance is zo’n groot onderdeel van het
leven geworden dat uiterlijk in het dagelijks
leven niet hoeft te verschillen van het uitgaansleven. Mensen dragen kle-ding die in
beide situaties toepasbaar is. Van oorsprong
is dance bedoeld om jezelf uit te vlakken
in dienst van het feest en de muziek, de dj
en bezoekers zijn qua uiterlijkheden niet

belangrijk. Ik wil hier een doorontwikkeling
in maken, uiterlijk is wel degelijk belangrijk. Wanneer beide disciplines nog meer
voor elkaar open zouden staan en zich in
elkaar zouden verdiepen, kunnen er nog
veel spectaculairdere,
mooiere en completere belevingswerelden
gecreëerd worden binnen beide disciplines.
Een dancefeest is iets speciaals, een verzameling van momenten waarbij puur geluk
en genot wordt ervaren. Wanneer je zoiets
toe krijgt, vind ik dat je daar zelf iets voor
terug moet doen. Maak het totaalplaatje
nog completer door bewust met jouw
gedragen kleding indirect deel uit te maken
van het decor, het grotere geheel, het feest
zelf, zonder naar de voorgrond te treden.
De kleding staat in dienst van het feest,
het gevoel, de sfeer, de muziek, het feest in
zijn totaal. Jij bent degene die samen met al
deze onderdelen het geheel vormt.
Ik wil een ode brengen aan dat wat feesten
zo speciaal maakt door mode naar een
gelijkwaardige level te brengen als muziek.
Ik wil laten zien dat mode een belangrijke
extra toevoeging kan zijn voor een volledigere, veel mooiere en speciale, intense
beleving. Dit wil ik visualiseren door middel van een video waarbij het proces van
bewustwording en toepassing zich steeds
verder ontwikkeld. De hoofdpersoon in
mijn verhaal maakt dit proces door en
brengt mode persoonlijk naar een hogere
level binnen dance.
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De samensmelting tussen de mode- en muziekindustrie
heeft alles te maken met cultuur en subculturen,
waar muziek een belangrijk onderdeel van uitmaakt.

Cultuur

Cultuur kan gezien worden als een bepaalde manier van leven, met
bepaalde normen en waarden. De analyse van deze normen en waarden
bevat en sluit een bepaalde manier van leven uit, een bepaalde cultuur.1
De cultuur van een groep zijn de normen en waarden die hier binnen
worden gehanteerd.2

1- Dick Hebdige,
Subculture: the meaning
of style, Methuan & Co.
Ltd, 1979, blz.6
2- M. Brake, The sociology of youth culture
and youth subcultures:
sex, drugs and rock
‘n’ roll?, Routledge &
Kegan Paul Ltd, 1980,
blz. 5-18
3- M. Brake, The sociology of youth culture
and youth subcultures:
sex, drugs and rock
‘n’ roll?, Routledge &
Kegan Paul Ltd, 1980,
blz. 7
4- Luca Marchetti,
Van het object naar
het onzichtbare. Retail
experience rond ruimte,
mode en lichaam uit
Mode en verbeelding,
J. Brand, d’Jonge Hond
B.V., september 2009,
blz.169

De geboorte van house heeft in 1988 voor een revolutie binnen de popmuziek gezorgd. Alle vormen van house die wij tegenwoordig dance
noemen, zijn uitgegroeid tot een volwassen muzikale stroming die in
veel opzichten als een tegenovergestelde van de rock-‘n-roll gezien kan
worden. Waar rock een gezicht, stem en instrument bezit, is dance
anoniemer, sprakeloos en elektronisch. Wat beide stromingen wel met
elkaar gemeen hebben is de intensiteit. De grote impact van dance
heeft ervoor gezorgd dat onze Top 40 tegenwoordig voor een groot
deel elektronisch is. Vanuit een muzikale revolutie is dance uitgegroeid
tot de grootste en meest invloedrijke jeugdcultuur van Nederland. Om
deze reden wil ik met betrekking tot de muziekindustrie vooral de
nadruk leggen op dance in relatie tot de mode industrie.
De geschiedenis van de popmuziek bestaat uit een komen en gaan
van muziekstromingen en jeugdculturen. Ondergronds begonnen
stromingen groeien langzaam uit naar een periode van bloei, waarna
de populariteit weer zal afnemen. Dance bestaat nu al zo’n drieëntwintig jaar en heeft in die tijd tal van verschillende vormen aangenomen.
Er is altijd een spanningsveld op het moment dat de ene muziekstijl
wordt overgenomen door een andere, tijdens het verval klopt iets
anders al weer hard aan de deur. De nieuwe stijl die ontstaat heeft altijd
andere vormen dan de oude en zet zich daar ook bijna altijd tegen af.
Net zoals dit met muziekstromingen gebeurt, vindt dit ook plaats bij
samenhangende kledingstijlen.
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Identiteit

Subcultuur als afwijzing
van de mainstream

Een subcultuur is een afwijzing van
de mainstream cultuur. Leden van een
subcultuur willen niet tussen de mensen
van de dominante cultuur passen en zijn
actief op zoek naar een identiteit die in
de minderheid is. Subculturen hebben de
mogelijkheid om gelijkstemmende individuelen samen te brengen en hen een collectieve identiteit te bieden. Dit gebeurt
op 2 manieren: erkennen hoe hun reeds
bestaande eigen identiteit samenvalt met
een collectief bepaalde identiteit van
een groep, of door het ontdekken van
een subcultuur en het goedkeuren waar
deze voor staat. Subcultuur is de ultieme
expressie van de eigen identiteit.

Elke persoon heeft zijn eigen identiteit en
maakt deel uit van een bepaalde cultuur.
Deze identiteit maakt ook deel uit van de
wereld en stimuleert ontwikkeling. Vanuit
bestaande elementen uit het sociale kader
wordt jouw eigen referentiekader gevormd. Dit referentiekader is verbonden
aan materiële goederen, waardoor de
politieke economie ontstaat. Hierin is de
buitenkant van een kledingstuk, de uiterlijke verschijningsvorm van mode, een
communicatiemiddel geworden en heeft
de sleutelrol gekregen in het doorgeven
van het innerlijke leven van een individu.
Muziek is ook een identificatiemiddel
van het innerlijke, muziek is emotie.
Dance, als grootste en meest invloedrijke
jeugdcultuur van Nederland, wil net zoals
mode gezien worden en zichzelf onderscheiden van anderen. Wanneer modeen muziekstijlen in combinatie met
elkaar worden gepresenteerd versterken
zij elkaar en komt de eigen identiteit veel
sterker naar voren. Ik zie subculturen als
de reïncarnatie van dit gegeven, maar
waarom?
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Subculturen binnen onze
Westerse samenleving

Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog hebben zich in de Westerse
amenleving tal van opeenvolgende subculturen ontwikkeld. Dit is gebeurd in de
vorm van jeugd gedomineerde subculturen: groepen mensen die de dominante
cultuur van de dag bewust afwezen en
hier uiting aan gaven door gedeeld gedrag, waarden, muziek en mode.
Deelname aan een subcultuur kan
gezien worden als een poging tot het volledig in staat zijn om je eigen identiteit
te uiten. Anders gezien worden, niet
hetzelfde als iedereen.
Elke subcultuur heeft zijn eigen
ideologie(filosofie), referentiekader en
stijl, die allemaal ontstaan binnen een
bepaalde geschiedkundige context. Dit
referentiekader kan een reactie zijn tegen
de waarden van groepen die niet bij de
mainstream horen, tegenover de waarden
van een andere groep. Dit referentiekader
is bijna altijd gedefinieerd in termen van
hoe de subcultuur zich verzet tegen de
samenleving.
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Door de jaren heen hebben we veel
verschillende subculturen gekend. Al deze
subculturen zijn uitgestorven binnen hun
originele definities, maar de elementen
van stijl en ideologie leven door.
Benieuwd naar ons hedendaagse beeld qua
uiterlijkheden bij gepasseerde subculturen,
heb ik hier onderzoek naar gedaan d.m.v. een
enquete. In samenwerking met Tjaling Hu
zijn de onderzoeksresultaten omgezet in de
illustraties, terug te vinden in dit hoofdstuk.
In tegenstelling tot andere jongerenbewegingen zoals de punk van vroeger,
is dance heel weinig sociaal bewogen.
Toen house eind jaren tachtig op kwam
ging alles goed, waardoor dit niet nodig
was. Feesten en de organisatoren hiervan
bevatten net zoals subculturen hun eigen
filosofie, alleen wordt deze kritiekloos
ingezet.

Het protest van voorgaande subculturen
heeft plaatsgemaakt voor celebratie,
de viering van het leven. Het thema van
een feest, het decor, de flyers etc. worden
allemaal vanuit deze gedachtegang
ontwikkeld. Deze feesten kunnen gezien
worden als een belangrijke uitingsvorm
van onze grootste Nederlandse jongerencultuur.
Hierbij kan je je afvragen of dance een
lifestyle is of niet. Volgens een KPMG
onderzoek dat eind 2002 werd uitgevoerd
richten 200.000 mensen hun leven in
naar dance. Maar wat houdt dit precies
in? Dance is geen manier van leven waarbij bezoekers van feesten een alternatief
normen- en waardenpakket vormen dat
in uiting komt in communes en andere
samenlevingen. De bezoekers van feesten
zijn niet ‘dancers’ zoals er eerder punkers
en hippies waren, toch heeft dance voor
veel mensen zo’n grote impact dat het een
belangrijke plaats in hun leven heeft.
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Vroeger kwam de commercie pas later met zijn
eigen versie van een subcultuur, tegenwoordig is dit anders.
Vandaar ook de associatie met lifestyle: we kunnen hem inkopen.

De ontwikkeling van dance

In mijn scriptie is dance elektronische dansmuziek en de cultuur die
daaruit is voortgekomen. Muzikaal gezien is dit een laagdrempelig
fenomeen, wat betekent dat genres bijna ontelbaar zijn geworden. Om
deze reden leg ik in mijn scriptie het accent op de vier hoofdstromingen binnen dance: techno, hardcore, trance en hardstyle.
In 1988 werd er voor het eerst house gedraaid in Amsterdam, waar
later een complete dance-scene uit is gegroeid. Dance is zó groot dat de
grenzen hiervan nog nauwelijks te traceren zijn.

5-´KPMG´ is een internationale accountantsen adviesorganisatie
die dienstverlening
levert op het gebied
van belasting, advies en
professionele controle
van de boekhouding bij
een bedrijf (waarbij
wordt gekeken of
deze conform is aan
algemeen geaccepteerde
boekhoudbeginselen).

De dance industrie maakt een belangrijk onderdeel uit van onze hedendaagse maatschappij, een fenomeen waar ik tal van pagina’s aan zou
kunnen wijden. Arne van Terphoven en Toon Beemsterboer hebben
dit al op een geweldige manier gedaan in het boek “Door! Dance in
Nederland”, een absolute aanrader om te lezen.
Het KPMG-rapport5 van eind 2003 laat inzien dat dance op veel mensen een onweerstaanbare aantrekkingskracht heeft. Duizenden jongeren
geven zich elk weekend over aan een bombardement van licht, geluid
en genot met een overtuiging die doet denken aan de zondagse kerkgang. Klassiekers als ‘The House Of God’ en ‘God Is a Dj’ onderstrepen
dat dance feesten het karakter van een kerkdienst kunnen
hebben, waarbij de collectieve extase van het publiek veel lijkt op
religieuze beleving.
Onze hedendaagse maatschappij wordt gekenmerkt door individualisme. Steeds minder jongeren zijn vanzelfsprekend lid van een politieke
partij en gaan naar de kerk, moskee of synagoge. Wel blijft de behoefte
aan rituelen en saamhorigheid doorleven, die vanzelf kenmerken van
de samenleving overneemt. We willen graag ergens bij horen.
De beleveniseconomie heeft dit gegeven gecommercialiseerd door
middel van commerciële evenementen en de mode industrie door
subculturen te kopiëren en produceren.
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Stijl en tekens

Op welke manier wordt identiteit vormgegeven binnen subculturen?
Dit is een belangrijke vraag om het commercialiseringproces van
subculturen beter te begrijpen. Subculturele waarden en stijl zijn hierbij
onlosmakelijk met elkaar verbonden. In grote lijnen hebben mensen
het verlangen om andere dingen en mensen te labelen en categoriseren en zijn hierbij erg afhankelijk van visuele tekens, ook wel codes
genoemd. Visuele tekens zoals kleding en haardracht hebben geen
vanzelfsprekende betekenis, deze betekenis komt tot stand wanneer
mensen ze herkennen als een representatief middel. Elk teken is een
onderwerp van criteria binnen ideologische revolutie en al dit ideologische bevat een semiotische waarde. Codes maken items betekenisvol
en te begrijpen, in verloop van tijd raken deze codes zo verbonden met
de punten die hen vertegenwoordigen dat de verbinding tussen beide
natuurlijk lijkt te zijn.
		 Stijl bestaat uit 3 elementen:

Image		

		 de verschijning d.m.v. kleding, accessoires zoals haardracht, 		
		 sierraden en kunstvoorwerpen.

Gedragscodes
		 expressie, gang, postuur.

		 De dingen die ze dragen en hoe dit wordt gedragen.

Taalgebruik
		 een speciale manier van communiceren/taalgebruik
		 en de daarbij horende manier van overkomen.

photo by mirjam tonnaer
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6- I Like Your Old Stuff
Better Than Your New
Stuff: Neo-Bohemians,
Hipsters, and the Issue
of Authenticity in Subcultural Identity – Kate
Walton 2009, kate@
sidestagemagazine.
com, Blz.4
7- I Like Your Old
Stuff Better Than
Your New Stuff: NeoBohemians,Hipsters,
and the Issue of
Authenticity in Subcultural Identity – Kate
Walton 2009, kate@
sidestagemagazine.
com,Blz.5

Caroline Evans geeft in haar artikel
Verandering van betekenissen
“Dreams That Only Money Can Buy.. Or,
Als alle betekenissen geconstrueerd worThe Shy Tribe In Flight from Discourse”
den en er bij elk teken een ideologische
aan dat stijl niet alleen gaat over wat er
afmeting komt kijken, kan de betekenis
wordt gedragen, maar ook over de manier van een teken ook veranderd worden.
waarop goederen worden georganiseerd
Leden van subculturen gebruiken tekens
om uit te drukken dat je een element
om de weerstand tegen de heersende
van de wereld bent. In deze analyse kan
stromingscultuur uit te drukken. Een
subcultuur gezien worden als een vorm
mainstream teken wordt gezien als povan weerstand tot de dominante cultuur,
sitief/natuurlijk, wanneer deze betekenis
waarbij subculturele ‘activisten’ dingen
wordt veranderd gaat dit over naar negakopen om betekenissen te ondermijnen.
tief/onnatuurlijk. Het herordenen en
De identiteit heeft een ideologische lahercontextualiseren van objecten tot
ding, maar ook de elementen van stijl die communicatieve betekenissen staat
daarbij horen: de codes. Ideologische co- bekend als bricolage.6
des worden geassocieerd met het idee van
subcultuur, de manier waarop zij nu nog Stijl binnen een subcultuur
gebruikt worden binnen de mainstream:
Gedaanteverwisselingen die tegen de naals verwijzingen naar opstandigheid en
tuur in gaan en het normalisatieproces teanders zijn, ‘alternatief ’.
gengaan worden stijl binnen een subcultuur genoemd. Subculturele stijl is meer
We leven in een tijd van vergevorderd
gefabriceerd dan die van de mainstream,
kapitalisme, waarbij het vormgeven van
ook al verkondigen velen dat dit niet zo
identiteit is veranderd. Elk merk presenis. Stijl doet ertoe, je kan er een statement
teert een bepaald identiteitsbeeld en heeft mee maken. Subculturele deelnemers
zijn eigen, kleine doelgroep. Zo hadden
hebben dit nou eenmaal door.
jeugdstijlen in 1980, begin 1990 door
de mode industrie meer te maken met
Subcultureel gebruik van stijl kan
lifestyle marketing dan met tegencultuur
werken op twee manieren: door mode
of tegenpartij buiten het consumentisme,
vast te stellen en dragen die op dat
iets wat nu nog steeds het geval is.
moment niet populair is onder de
mainstream(tweedehands kleding, of
Een groep kan zich afscheiden van de
skinny jeans in tijden dat er vooral
mainstream en een beroep doen op
baggy jeans worden gedragen) of door
bepaalde identiteiten buiten die van de
het gebruik van wereldse elementen
klasse door gebruik te maken van mode.
en deze om te turnen tot objecten vol
In het recent kapitalisme zijn onze sociale betekenis(bijvoorbeeld veiligheidsspelrelaties uitgeleefd door de goederenvorm
den). Met een gedeelde stijl wordt de
waarbij gebruikswaarde volledig is vereenheid van de groep versterkt. Hierbij
vangen door tekenwaarde. De mode- en
wordt het kleden door andere subcultuurmuziekindustrie leveren tools aan om
leden gezien als een belangrijk element
onze identiteit te construeren. Door conom te beoordelen andere personen hun
sumptie van kleding en dancefeesten voe- identiteit delen.7
gen wij de daarbij horende ideologische
filosofie toe aan onze eigen identiteit.
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De postmoderne tijd waarin wij leven bestaat uit een grote
hoeveelheid massa identiteiten, waarbij grenzen tussen
verschillende groepen steeds meer vervagen.

De invloed van de media

Dit gegeven en de overvloed aan tekens kunnen een probleem vormen
voor de manier waarop sociale groepen stijl gebruiken ter classificatie
en afbakening. Wanneer verschillende groepen worden vervangen door
een overeenkomst van verschil, blijven de mogelijkheden van interpretaties alsmaar doorgroeien. De steeds groter wordende centrale rol van
de visuele media wordt hierbij gebruikt als beeldbank om kennis over
mode te vergaren. De media heeft hierdoor een belangrijke rol binnen
de identiteitsvorming van de consument.
Tv, video en de style magazines zijn erg visueel ingesteld en kunnen
gezien worden als hét postmoderne voorbeeld hiervan. Zo presenteren
de style magazines identiteit als iets dat samengaat met verschijning.

Zowel de stijl als verschijningsvorm van een kledingstuk hebben een
ontwikkeling doorgemaakt in het tijdperk van de digitale technologie.
Stijl is een object geworden, vooral ontworpen om bekeken te worden
en onderdeel te zijn van media aandacht, terwijl de vorm geleidelijk
aan eenvoudiger is geworden.8 Het academisch proces om gegevens
te bestuderen en publiceren over jeugdculturen geeft informatie die de
exclusiviteit van de bestudeerde groep bedreigt, iets wat in de bovenstaande magazines ook het geval was. Zo kan de i-D gezien worden als
een catwalk waarop mensen hun identiteiten showen.
8- Luca Marchetti,
Van het object naar
het onzichtbare. Retail
experience rond ruimte,
mode en lichaam uit
Mode en verbeelding,
J. Brand, d’Jonge Hond
B.V., september 2009,

Deze identiteiten zijn altijd gekoppeld aan kleding en verschijning,
identiteit is vanaf de buitenkant te zien. ‘Dankzij’ de media wordt stijl
nu gedragen om zijn look en niet om de achterliggende boodschap,
de look is nu de boodschap.9 Mode neemt al jaren een plek in bij de
media, iets wat bij dance niet meteen het geval is geweest. Een reden
hiervoor kan zijn dat het fenomeen dance niet werd begrepen en het
niet duidelijk was hoeveel geld hierin omging.

blz.170
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Daartegenover werken de mode en
media heel erg nauw samen aangezien ze
elkaar verkopen, beide disciplines geven
elkaar een imago. Zoals een aantal oude
houseplaten al zeggen: house is a feeling.
Als je het niet voelt, dan begrijp je niet
wat er leuk aan is, waarom het zo klinkt
en al helemaal niet waarom je naar een
feest zou gaan. Vaak werd dance niet
als echte muziek beschouwd, omdat het
geen gevoel zou hebben. Een kortzichtige
redenering die pal tegenover de muziekgedachte van de afgelopen jaren staat.
Klassieke componisten schreven hele instrumentale symfonieën. In de negentiende eeuw werden kunstdebatten gevoerd of
muziek tekst nodig heeft om een gevoel
over te brengen. Velen vonden toen dat
als muziek tekst nodig heeft, zij inferieur is. Mensen die dance niet begrijpen
beweren het tegenovergestelde, wat totaal
niet overeenkomt met de gedachte over
muziek door de eeuwen heen. Popmuziek
is liedjes, gitaren en akkoorden, er wordt
iets verteld door middel van harmonische
akkoordovergangen en ritme is niet zo
belangrijk. Dance is vooral ritme en gaat
om heel subtiele verschillen waar je goed
naar moet luisteren en wat je vooral ook
moet voelen.

Mode- en muziekbladen
9- David Muggleton,
Inside subculture: the
postmodern meaning
of style, D. Muggleton,
New York University
Press, mei 2000,blz. 44
10-Mary E. Davis,
Classic chic: music, fashion, and modernism,
University of California
press, Ltd., Londen,
2008, blz.2

Ook al is het vrij onopgemerkt gebeurd,
de verbintenis tussen mode en muziek
is één van de oudste overeenkomsten
in tijdschriften. Mary E. David schrijft
hierover in het boek “Classic Chic: Music,
Fashion and Modernism”. Zo maakte
Mercure Galant, één van de eerste
Franse bladen, de connectie tussen
mode en muziek in 1672. Beide onderwerpen werden behandeld om aan te
geven dat dit essentiële componenten zijn
voor een elegante levensstijl.10
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Mercure Galant introduceerde de associatie van periodieke publicaties met
moderniteit, waarbij de grondslag werd
gelegd voor de ontwikkeling van het
fashion magazine. Publieke performances
werden niet gerecenseerd op muziek,
maar eerder het spektakel op zich. Hierbij
ontwikkelde zich de fashion template(een
bijna kant en klaar voorbeelddocument),
waarbij mode centraal stond als middel
van communicatie. Aan het einde van de
eeuw ontwikkelde de fashion template
zich tot een tableau van upscale urban
life, waarin stijlvol kleden van groot
belang was en stevige associaties werden
gedaan met vrouwelijke activiteiten en
omgevingen.
Bij het versterken van de connecties
tussen mode, muziek en vrouwelijkheid,
reflecteerde de fashion template ook de
sociale en culturele onderwerpen naar
kleding en trends. Hierdoor ontstonden
steeds meer (gespecialiseerde) magazines,
waardoor een breder consument bereikt
werd. Omdat er op dat moment nog geen
muziek vakbladen bestonden, waren de
fashion magazines goed voor de muziek,
ook al was dit nauwelijks het hoofdonderwerp. In 1827 werd het eerste muziekblad gelanceerd, La revue Musicale,
het meest belangrijke en invloedrijke
muziekblad tijdens zijn bestaan.
De grondbeginselen van de fashiontemplate zijn nu nog steeds duidelijk aanwezig binnen onze hedendaagse magazines,
waarin ook nu nog een directe connectie
tussen de mode- en muziekindustrie en
tools voor een eigen samen te stellen
lifestyle terug te vinden zijn.

25

Commercialisering

De economische en culturele waarde van items
die door subculturen hoog aanzien hebben,
kunnen worden omschreven als subcultureel kapitaal.

Subcultureel kapitaal

De authenticiteit, rebellie en ‘coolness’ die subculturele insiders onderscheidt kan worden omgezet in een waardevolle grondstof door de
cultuurindustrie. Om diezelfde reden wordt de insiders stijl binnen een
subcultuur nagebootst, dit subculturele kapitaal wordt verkocht aan de
trendvolgende consument. Net zoals het koppelen van betekenissen aan
stijl, geven subculturen betekenis aan diverse items.
Het is van groot belang dat je zelf weet wat de waarde van subcultureel kapitaal is, anders volg je de mainstream. De waarde van
items verandert erg snel. Subcultureel kapitaal vereist een vlekkeloze
aandacht voor elk detail van smaak, dit moet alleen wel zo gebeuren
dat het moeiteloos en onafhankelijk schijnt te zijn van trends binnen
de cultuurindustrie, anders word je geminacht. Muziek kan ook gezien
worden als een belangrijke vorm van subcultureel kapitaal, net zoals
stijl. Er verschillend uit zien is een ander hoofdelement dat terugkomt
binnen verschillende subculturen.
Wanneer bepaalde elementen worden opgepikt door de mainstream,
loopt de collectieve identiteit van een groepen in gevaar. Er hetzelfde uit
zien is niet uniek, dan ben je een volgeling van de trends. Betekenissen
verzwakken door de hoge mate van reproductie, het gebruik op verschillende plekken en binnen andere contexten. Veel subculturen zijn doelwit
geworden van de markt. Betekenissen die zij van oorsprong aan mode
gaven zijn verdwenen, de identiteit zelf is betekenisloos geworden.
De mainstream heeft zichzelf de stijl toegewezen, zonder erom te geven
waar de stijl voor stond.
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Commercialisering is een groot probleem
voor subculturen. De cultuurindustrie
houdt zich bezig met subculturele betekenissen omdat deze als iets exclusiefs
en alternatiefs gezien worden door de
mainstream. De cultuurindustrie houdt
zich alleen bezig met identiteit vanuit
commercieel oogpunt, het dilemma dat
gecommercialiseerde subculturen ondervinden doet hen niks. Op een gegeven
moment reageert het kapitalisme en
verkoopt ons een subcultuur. Commercie
heeft positieve en negatieve kanten.
Aan de ene kant zorgt het voor geld om
de mooiste concepten neer te zetten, aan
de andere kant kaatst het mensen af omdat oude filosofieën worden vergeten.
Binnen de dance is de rol van commercie
lange tijd klein geweest, dance is heel onafhankelijk. Sociologisch gezien is dit nog
steeds een raadsel. Wat dance muzikaal
precies doet weten we niet, en ook niet
waar het zich bevindt op de maatschappelijke ladder. Dance is moeilijk binnen
een bepaalde sociale groep te plaatsen.
C. Evans zegt hierover dat niet gedefinieerd kunnen worden een belangrijke
eigenschap is om niet opgenomen te
kunnen worden binnen de mainstream
cultuur, aangezien duidelijk herkenbare
codes ontbreken.
Doordat de dance industrie blijft groeien
en er steeds grotere feesten worden
georganiseerd, is het tegenwoordig bijna
onmogelijk om dit zonder sponsoren
te realiseren. Op deze manier maakt de
commercie toch een deel uit binnen de
dance industrie. Een belangrijke eis hierbij is dat de sponsoren nooit deel mogen
uitmaken van het creatieve team en dat
de marketing van bekende merken niet
de boventoon gaat voeren.

Wanneer dit wel het geval is en de grondbeginselen van waaruit een feest is ontstaan worden vergeten, is er mainstream
terug te vinden in dance. Commercie kan
net zoals bij voorgaande subculturen de
spanning uit dance halen, waarbij oude
filosofieën worden vergeten en dance
mainstream wordt.
Bij voorgaande subculturen werden de
uiterlijke, beladen elementen gebruikt
om te verkopen aan de mainstream, bij
dance zijn deze elementen niet duidelijk
te definiëren en dus ook niet te kopiëren
of verkopen. Om toch een deel uit te
kunnen maken van de dance industrie
probeert de commercie merkproducten te
introduceren en verkopen, vaak in combinatie met sponsoring, om hiermee toch
nog een poging tot beïnvloeding te doen.
Net zoals voorgaande subculturen, heeft
dance zijn eigen stromingen en aanhangers. En zoals de perceptie van coolness,
is authenticiteit sociaal geconstrueerd.
Wanneer de subcultuur en de mainstream
er hetzelfde uitzien is er niets meer om je
tegen te definiëren, leden van een subcultuur bezitten of beheersen niets meer van
de cultuur die zij hebben geproduceerd
met een gevoel van vervreemding als
gevolg. Dit is ook het geval bij dance,
wanneer feesten te commercieel worden
voelen de eerste bezoekers zich niet meer
op hun plek, alles waar het in het begin
om draaide lijkt te verdwijnen. Het enige
wat overblijft is het beweren dat zij de
eerste waren en wisten van de dj of muziekstijl, dat zij die al luisterden voordat
het populair werd. De commercie kan
nieuwe stromingen omtoveren tot iets wat
mainstream is, maar dit wordt niet vaak
in dank afgenomen door de ontdekkers
van deze stijlen.
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11- David Muggleton,
Inside subculture: the
postmodern meaning
of style, D. Muggleton,
New York University
Press, mei 2000,blz. 44
12- Caroline Evans,
Dreams That Only
Money Can Buy, Or
The Shy Tribe in Flight
From Discourse uit
Fashion Theory, volume
1, issue 2, Berg. Printed,
1997, blz.178-179
12 I Like Your Old
Stuff Better Than
Your New Stuff: NeoBohemians,Hipsters,
and the Issue of Authen
ticity in Subcultural
Identity – Kate Walton
2009, kate@sidestagemagazine.com, blz.13
13- Menno van der
Veen, Welkom in
Youtopia, uitgeverij
Boom, Amsterdam,
2010

De ‘verdwijning’ en tegelijkertijd opDance binnen onze
komst van de ravecultuur in de jaren ’90 hedendaagse maatschapij
kenmerkt zich door vermijding in plaats
van opstand. Het niet opvallen om te
Dance heeft zichzelf geleidelijk aan een
voorkomen dat dit wordt overgenomen
belangrijke plek gegeven binnen onze
door anderen. Raves brachten indivihedendaagse maatschappij, maar hoe
duelen samen met heel verschillende
heeft dance zich zo kunnen ontwikkelen?
voorkeuren, politiek en kledingstijlen.In
Waarom kiezen wij voor dance? En wat
plaats van uiterlijke kenmerken zorgden
doet dit met ons? Waarom past dance zo
drugs en dance voor morale paniek die
goed in onze samenleving?
geassocieerd wordt met subculturen. De
connecties met illegaliteiten laten ravers
We hebben in ons leven allerlei veranttot een subcultuur behoren. Subculturele
woordelijkheden en de illusie dat we na
controle vond hier plaats in de vorm van
hard werken veel vrije tijd hebben. Ook
vijandige pers of sympathieke tijdschriftal hebben we veel vrije tijd, het genieten
dekking. Verdwijnen schijnt de enige
hiervan schiet er nogal eens ongemerkt
mogelijkheid te zijn om te ontsnappen
bij in.
aan de gevestigde handelingen van de
media tot vorming van een geconstruHet is waardevol dat mensen ervoor
eerde identiteit.11
zorgen om zo nu en dan momenten van
intens geluk en genot ervaren. Vanuit
Authenticiteit
deze context kan het best zijn dat er een
behoefte is om af en toe even aan de
Authenticiteit is een belangrijk begrip
drukte te ontsnappen.
binnen subculturen en identiteit en wordt
bepaald door vergelijking. Subculturele
Een dance feest is een ideale plek om die
vergelijking van authenticiteit vindt plaats ontsnapping te vieren en beleven. Deze
op twee niveaus: het individueel vergelijmanier van individueel ontsnappen past
ken van zichzelf met andere leden van de goed binnen het huidige consumentisme
scene en de groep die zich vergelijkt met
en heeft een vorm gekregen die past bij
andere groepen of de mainstream.12
onze massacultuur. Menno van der Veen
introduceert met zijn boek ‘Welkom in
De individu en groep kunnen door
Youtopia’ het interessante fenomeen van
middel van vergelijking de mate van
‘parallelle’ identiteiten in onze hedenauthenticiteit van zichzelf en die van
daagse cultuur. Hierbij bestaat onze
anderen bepalen, dit gebeurt op bezit
identiteit uit een complexe combinatie
van ideologie en stijl, of wie alleen de
van rollen, iedereen kan zoveel rollen
stijl bezit. De staat van de tegenwoordige
aannemen als hij of zij wil, deze rollen
scene wordt vergeleken met de eerdere
vormen samen een complexe persoonincarnatie, of door het vergelijken van
lijkheid. Vroeger was je misschien arts
lang aanwezige leden met meer recente
of dominee, nu kun je dit parttime zijn
leden en te evalueren of de nieuwe leden
en daarnaast nog veel meer belangrijke
juist simpel een trend volgen.
identiteiten bezitten: je gaat naar dancefeesten, etc.13
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Opgaan in de massa is een belangrijk
element van dance feesten. De individualisering heeft in onze samenleving in
korte tijd zó sterk plaatsgevonden, dat
mensen heel erg op zichzelf worden teruggeworpen. Hier kun je van los komen
door muziek en dans, iets wat heel fysiek
is. Op zo’n moment ga je ‘uit je hoofd’ en
ben je even vrij van alle eisen die mentaal
aan je gesteld worden, wat heel bevrijdend werkt. Wanneer je dit met elkaar
beleeft is dit extra intens. Mensen komen
terug dance feesten met een gelukkig
gevoel, dat misschien wel uren vasthoudt.
House was een nieuwe impuls om je vrij
te voelen. Individualistisch, maar tegelijkertijd was het belangrijk om met z’n allen in harmonie te zijn. Met z’n allen een
geweldig feest meemaken op geweldige
locaties. Bij house ging ook het dansen in
stelletjes eruit.
Filosoof Friedrich Nietzsche heeft het
veel over de filosofie van het lichaam,
waarbij het lichaam zijn eigen wetten en
regels heeft. Dit lichaam zou meer verkent moeten worden om ten volle mens
te worden. Dit betekent ook je passies
en hartstochten volgen. Je moet ten volle
leven. Hoe intenser je leeft, hoe beter je
jezelf leert kennen.
Een mens heeft twee grote verlangens, de
ik-ontwikkeling en de behoefte om zich
verbonden te voelen. Omdat de nadruk in
onze samenleving ligt op zelfpresentatie,
is het soms best fijn om even helemaal
vrij te zijn en op te gaan in de massa, een
heel diep verlangen van de mens.

De extase waar je op een feest in kan
raken is een vorm van loskomen van de
lasten die je dagelijks ondervindt. Op
een dance feest komt je lichaam helemaal
los, je danst, beweegt en energie gaat
stromen, waardoor je lichaam wordt
geactiveerd. Dat is heilzaam.
Licht, lasers, muziek en decor kunnen
samen zorgen voor een ultieme illusie.
Op dance feesten worden je zintuigen
zo heftig bestookt voor een heel intense
zintuiglijke beleving, waarvan je een
bewustzijnsverruiming kan krijgen. Door
deze middelen kom je op een andere
golflengte van je bewustzijn.
Er zijn verschillende manieren om tot een
diepe zelfervaring te komen: helemaal
tot rust komen en je geest helemaal
stil maken, maar dit kan ook door heel
intens te beleven. Door het overschot aan
serotonine lijkt de roes die xtc geeft op de
ervaring van diep spirituele mensen.
Het grote aantal mensen dat op een feest
afkomt geeft ook een speciale sensatie. In
de duizenden mensen die overal vandaan
komen kun je een soort spirituele happening zien, mensen zoeken iets om met
elkaar te beleven, een gemeenschappelijke
viering, net zoals mensen vroeger naar
een spirituele gebeurtenis gingen.
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“Hedonisme: wijsgierige opvatting en levensbeschouwing waarin het
zinnelijk genot als het richtsnoer voor het handelen wordt genomen.
Als grondlegger wordt doorgaans Aristipheus van Sirene genoemd.
Hij beschouwt het lustgevoel als het hoogste goed wat men heeft.”14

Hedonisme

Dance viert het leven en is een moderne vorm van hedonisme. Waarom? Omdat alles
gericht is op het bevredigen van zintuiglijke behoeften, een mooiere term in dit verband is gecontroleerd hedonisme. Dance is een hedonistische vlucht van jeugdcultuur
in een droomwereld, dit genot wordt alleen nagejaagd als het uitkomt.
Door de jaren heen is men erachter gekomen dat vluchten een taboe is en je niet
volledig wordt geaccepteerd als je niet deelneemt aan het maatschappelijk leven. Dit
gegeven heeft ervoor gezorgd dat subculturen zo´n grote, vrij negatieve betekenis
hadden. De opstand en verzet van voorgaande subculturen is in dance niet meer terug
te vinden, dance is niet zozeer ideologisch, maar kritiekloos. Dance is een onderdeel
van onze maatschappij dat net zoals andere producten een behoefte bevredigt. Wat
je overdag en in je vrije tijd doet wordt strikt gescheiden. Dance is dus geen lifestyle,
maar een stukje discipline, agendahedonisme.

14- Arne van Terphoven & Toon Beemsterboer, Door!
Dance in Nederland, Uitgeverij contact,
Amsterdam/Antwerpen, 2004, Blz. 134
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De performance en beleving die worden ervaren tijdens dancefeesten
zijn ook terug te vinden binnen de mode.

Volgens Sonia Delaunay kan mode gezien worden als een specifiek
‘medium van de moderne tijd’, waarbij het modernistische lichaam
wordt gebruikt als bewegend oppervlak binnen tijd en ruimte. Delauny’s kleding is ontwerpen voor, en als eerste gedragen in een nachtclubomgeving, de Bal Bullier in Montmarte. Op deze manier werd de jurk
naast een verschijnsel binnen de moderne tijd, een mode artikel, maar
werd ook het lichaam als een bewegend, fragmentarisch subject binnen
een ruimte neergezet. Op deze manier wordt kleding zowel ‘kunst’ als
een ‘alledaags project’.15
Een hedendaags voorbeeld is de collectiepresentatie van ontwerper Bas
Kosters tijdens de Amsterdam International Fashion Week(AIFW),
waarbij een catwalkshow werd gecombineerd met een heuse performance, door de designer zelf en zijn levenspartner. Hierbij werd zelfs
geplaybackt op een eigen opgenomen nummer,dat in samenwerking
met Aux Raus werd opgenomen.

15-Chris Townsend,
Slaaf van het ritme:
Sonia Delaunay’s
modeproject en het
gefragmenteerde, 		
beweeglijke modernistische lichaam uit
De macht van mode,
J. Teunissen, Terra,
februari 2006, 		
blz. 361

Ginger Gregg Duggan vertelt in “The Greatest Show on Earth” dat in
de jaren ’90 modeshows hun boodschap overdroegen via het medium
van de performancekunst. Via de performance hebben modeontwerpers de rol aangenomen van ‘ontwerper-kunstenaars’. Wat de achterliggende motivatie hiervoor ook is, elke discipline laat een uniek
symptoom zien van hetzelfde verschijnsel: de vervagende grenzen
tussen mode en kunst. Of de ontwerper nu showbusiness, populaire
cultuur of een historische voorganger inzet, steeds doet hij daarmee
een stap naar de integratie van mode en performance. Een stap die de
mode- en muziekindustrie indirect ook dichter bij elkaar brengt. Een
ultieme vorm van hedendaagse performance binnen de mode industrie
is de fashion show.

Designs by Bas Kosters
photos by Peter Stigter
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Fashion shows

In de jaren tachtig en begin jaren negentig zorgde met name Gianni
Versace voor het ontstaan van het supermodel, met alle beroemdheid
die hierbij komt kijken. Hij liet in maart 1991 zijn vier topmodellen
samen de catwalk aflopen terwijl zij Freedom playbackten van George
Michael, wat op dat moment een belangrijke popster was.
Door de populaire cultuur deel te maken van zijn show bevestigde
Versace des te meer zijn positie als leidende ‘rock and roll’-ontwerper
voor de sterren, waarmee hij de verbinding tussen de mode-industrie
en showbusiness naar een hoger niveau tilde, de deuren werden open
gegooid naar een nieuwe generatie stermodellen.
De aandacht voor dit soort producties trekt ook een celebrity-aanhang
aan. De eerste rijen van deze shows zitten vol Hollywood-sterren en
beau monde. Door de pers wordt veel aandacht besteed aan deze shows
vanwege de verbintenis met de grotere wereld van de showbusiness,
waarmee de cirkel weer rond is. Als gevolg hiervan zijn creaties van
verschillende ontwerpers op belangrijke evenementen terug te zien,
door dit proces krijgt de ontwerper status van excentrieke kunstenaar
én lid van de celebrity-wereld van de populaire cultuur. Deze dubbele
rol onderstreept des te meer het belang van een mediahype bij de
ontwikkeling van een merknaam, dit type show verbindt de wereld van
de popmuziek, showbusiness en celebritycultuur. Al deze verbintenissen leiden tot een grotere belangstelling voor de mode bij een breed
publiek.

Identificatie met muziek & popsterren

Net als dans en andere, meer theatrale uitdrukkingsvormen speelt
muziek in alle culturen een belangrijke rol. Zang hoort bij ceremonieën en rituelen, feestelijke gelegenheden. Muziek maken en dansen
zijn universele tekenen van menselijke expressie. Om deze reden heeft
popmuziek zich een plaats verworven als een nieuwe traditie, pop laat
grenzen tussen gender en klassen vervagen. Waarom heeft muziek zo’n
grote aantrekkingskracht op jongeren? Tom te Bogt geeft in het boek
“One Two Three Four: popmuziek, jeugdcultuur en stijl” uitleg over dit
interessante fenomeen.
Jongeren zoeken muziek die aansluit bij hun belevingswereld. De
aantrekkelijkheid van sommige genres ligt aan het feit dat de desbetreffende artiesten ervaringen van hun publiek spiegelen. Ook de vorm
en sfeer van muziek hebben een ongelooflijke aantrekkingskracht, het
ritmische en melodieuze geheel wordt gewaardeerd, waarbij tekst niet
meer dan een bijverschijnsel of instrument van het geheel is.

36

Door de opkomst van de clip in de jaren tachtig werd de tv het dominante medium voor popularisering van pop. Het uiterlijk, expressies,
vormentaal van het lichaam en omgeving waarbinnen zij optreden bepalen of kijkers zich met hen identificeren. Met de opkomst van MTV
is popmuziek een visueel spektakel geworden, jongeren kiezen vanaf nu
een stijl die hen aanspreekt.
Jongeren houden van popmuziek om het geheel van auditieve en
visuele prikkels met een boodschap die linkt aan de leeftijdsfase waarin
zij zitten, soms staat hierbij niet de muziek of tekst centraal, maar de
artiest zelf.
Op deze manier wordt een zanger of bandlid een identificatieobject
en gezien als voorbeeld of ideaal. Dit kan ook in algemenere zin, met
betrekking tot een bepaalde aantrekkelijke levensstijl.
Ook is muziek instrumentaal erg belangrijk en vaak niet weg te denken
op de achtergrond van verschillende activiteiten.
Met behulp van muziek is het mogelijk om ongedwongen te reflecteren over maatschappelijke gebeurtenissen en je eigen identiteit. Naast
deze verstandelijke werking, heeft muziek ook een sterk emotioneel
aspect. Popmuziek blijft de jeugd onderscheiden van volwassenen, ook
al is de organisatie van de popbusiness erg rationeel geworden en zich
onderscheidt van andere bedrijfstakken, muziek speelt nog altijd in op
jeugdige fantasieën. Er wordt geen rekening gehouden met praktische
hindernissen, maatschappelijke bindingen en verantwoordelijkheden,
waardoor popmuziek als volwassen wordt gezien. Popmuziek gaat in op
de jeugdige hang naar een narcistische soort inbeelding in popsterren,
die geen grenzen kennen en waarbij de wereld aan hun voeten ligt.
Knap en onsterfelijk als ze zijn, stralen zij met hun muziek een klein
beetje van hun kwaliteit af op hun publiek.
Muziek is vaak het kristallisatiepunt van een bepaalde stijl. Door wisselwerking tussen ar-tiesten en hun publiek ontstaat min of meer een
samenhangende code ten opzichte van kleding, haardracht, expressie,
lichaamshouding, taal en omgangsvormen. Een stijl bepaalt in ieder
geval de oppervlakte van de identiteit, wat de ene groep van de andere
onderscheidt.
Doordat onderscheiding in groepen plaatsvindt, wordt aangegeven in
welk sociaal veld mensen thuishoren. Vaak zitten aan deze stijl ook
inhoudelijke eisen verbonden, in een aantal gevallen is die ideologie
zo belangrijk dat gesproken kan worden van een jeugdbeweging, een
subcultuur, waarmee zij zich afzetten tegen de heersende (volwassen)
maatschappelijke codes.
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De klassieke subcultuur stierf toen het een object van sociale
inspectie en nostalgie werd en daarbij vatbaar voor commercialisatie.
Jongeren kleden zich tegenwoordig naar de mainstream
die gebruik maakt van subculturele betekenissen.

Mode en muziek zijn beide communicatiemiddelen van het innerlijke
leven van een individu. Subcultuur kan hierbij gezien worden als een
poging tot het volledig in staat zijn om je eigen identiteit te uiten.
Deze identiteit heeft een ideologische lading, net zoals de elemen-ten
van stijl die daarbij horen: de codes. De mode- en muziekindustrie
leveren tools om onze identiteit te construeren. Omdat de economische en culturele waarde van items die door subculturen hoog aanzien
hebben subcultureel kapitaal zijn geworden, bestaat alles uit populaire
beelden en culturele stereotypes van het verleden. De postmoderniteit heeft elke mogelijkheid van subculturele originaliteit uitgesloten.
Door de grote kracht en invloed van de commercie is subculturele
verandering niet langer een origineel, puur en creatief moment. De
commercialisering heeft dit vervuild, waardoor alles nu gezien wordt
als koopwaar.
Zolang het individu het verlangen heeft om zich te verzetten tegen de
mainstream en de kapitalistische cultuurindustrie subculturele stijlen
blijft commercialiseren en kopiëren, zal de toekomst helaas nogal
voorspelbaar zijn. De eigen identiteit zal zich moeten willen weerspiegelen en verzetten tegen collectieve identiteit en helemaal gelijk moeten
zijn aan de eigen identiteit, alleen dan kan er gesproken worden van
authenticiteit.

photo by mirjam tonnaer
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De connectie tussen de
mode- en muziekindustrie
gaat al vele jaren terug en
is één van de oudste gegevens in tijdschriften. Beide
waren toen en zijn nu nog
steeds belangrijke elementen binnen de levensstijl
van de individu. De modeen muziekindustrie leveren
tools aan om onze identiteit te construeren. Door
consumptie van kleding en
dancefeesten voegen wij de
daarbij horende ideologische filosofie toe aan onze
eigen identiteit.

16-Menno van der
Veen, Welkom in
Youtopia, uitgeverij
Boom, Amsterdam,
2010

Door de jaren heen
hebben we in de Westerse samenleving tal van
opeenvolgende jeugdgedomineerde subculturen
ontwikkeld: groepen
mensen die de dominante
cultuur van de dag bewust
afwijzen en dit uiten door
gedeeld gedrag, waarden,
muziek en mode. Een
poging tot het volledig
in staat zijn om je eigen
identiteit te uiten waarbij
elke subcultuur zijn
eigen ideologie(filosofie),
referentiekader en stijl
heeft. We hebben door de
jaren heel veel verschil-
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lende subculturen gekend die allemaal
zijn uitgestorven binnen hun originele
definities, de elementen van stijl en ideologie leven wel door. Deze subculturen
waren erg sociaal bewogen en uitten zich
vaak in verschillende vormen van protest.
In tegenstelling tot deze jongerenbewegingen is dance, de grootste Nederlandse
jeugdcultuur van tegenwoordig, heel
weinig sociaal bewogen.
Het protest van voorgaande subculturen
heeft plaatsgemaakt voor celebratie, de
vie-ring van het leven, waarvan georganiseerde feesten de belangrijkste uitingsvorm zijn.
De bezoekers van deze feesten zijn niet
‘dancers’ zoals er eerder punkers en
hippies waren, toch heeft dance op veel
mensen zo’n grote impact dat het een
belangrijke plaats in hun leven heeft.
Dance neemt een plaats in hun leven in,
terwijl binnen de traditionele definitie
van een subcultuur het leven juist binnen dance zou moeten plaatsvinden.
Onze hedendaagse maatschappij wordt
gekenmerkt door individualisme, maar de
behoefte aan rituelen en saamhorigheid
blijft doorleven. We willen graag ergens
bij horen. Iets wat de beleveniseconomie heeft gecommercialiseerd in
de vorm van commerciële evenementen
en het kopiëren en reproduceren van subculturen. Tegenwoordig kun je je eigen
lifestyle inkopen.

Dance is een hedonistische vlucht van
jeugdcultuur in een droomwereld, genot
wordt alleen nagejaagd als het uitkomt.
Tegenwoordig is er geen sprake meer
van één allesomvattende identiteit. Onze
identiteit is opgebouwd uit verschillende
rollen die samen een complexe persoonlijkheid vormen. Deze verschillende rollen leveren vrijheid op, mensen die steeds
vasthouden aan één identiteit kennen
weinig flexibiliteit.16 Wat je overdag en in
je vrije tijd doet wordt strikt gescheiden.
Hierbij is dance een product dat één van
onze vele behoeften bevredigt. Door het
bezoeken van dancefeesten als rol toe
te voegen aan de eigen identiteit vindt
behoeftebevrediging plaats. Dance is
geen lifestyle maar een consumeerbaar
product, een rol, een stukje discipline,
agendahedonisme. De klassieke subcultuur stierf toen het een object van sociale
inspectie en nostalgie werd en daarbij
vatbaar voor commercialisatie, het einde
van subculturen en authenticiteit. Door
middel van de commercialisering van
zowel mode als muziek heeft er zich
binnen onze maatschappij een ontwikkeling plaatsgevonden van subculturele
identiteit naar één globale identiteit.
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monte la Rue.

text by Marlon Schuurman
Photo by Andy Tan

Tijdens mijn research naar de samensmelting tussen de mode- en muziekindustrie, kwam ik terecht op de website van Music for Fashion(MFF).
Een organisatie die houdt van muziek, mode begrijpt en zegt dat zij het
beste zijn in het combineren van deze twee elementen
tot een “wholesome experience”.
MFF creëert een “flawless atmosphere” voor verschillende fashion events,
MFF is een reïncarnatie van de samensmelting tussen de mode- en muziekindustrie. Om deze reden een interessante partij om een interview bij af te
nemen, hiernaast het het resultaat van mijn interview met Monte La Rue.
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“MFF is where music meets fashion.
One can not live without the other.
The ultimate marriage of style,
driven by innovation,
guts & glory.” 17

Wanneer en waaruit werd door MFF
de samensmelting van mode en muziek
opgemerkt? Wanneer en waarom werd er
besloten om hier wat mee te doen?
“ De samensmelting tussen mode en muziek bestaat natuurlijk al erg lang. Denk
maar aan rock ‘n’ roll, punk, rap of wave.
Allemaal muziekstijlen met bijbehorende,
haast verplichte kleding. Je kan gewoon
aan iemands kleding zien van welke muziek die houdt. Maar de link tussen muziek en mode als beleving komt het beste
tot leven op de catwalk. De ontwerpers
of brands willen toch muzikaal aansluiten bij een bepaald beeld dat hun/haar
collectie oproept. In Nederland is dat pas
echt tot leven gekomen met evenementen
zoals Amsterdam Fashion Week. Life
style-events die ook een groter publiek
bereik hadden dan bijvoorbeeld de kleine
shows voor vaste klanten of dealers.”

“ Mijn muziekkennis spant over een
pe-riode van meer dan 60 jaar en vanuit
mijn positie als muzikant, producer en dj
kan ik ontwerpers bijstaan/ondersteunen
in hun muzikale keuzes. Ook had ik al
gedeeltelijk ervaring opgedaan in België,
mijn thuisland,
waar ik in de jaren 80 regelmatig heb
gewerkt voor de Mode Academie van
Antwerpen.“

“ Ik, Monte La Rue, heb vanaf de eerste
editie van AIFW meegelopen als muzikaal directeur, gedurende de jaren is de
vraag naar ‘passende’ muziek explosief
gegroeid. De shows werden steeds individueler en daarom ook de vraag naar
steeds meer specifieke regie op het gebied
van techniek en geluid. Een theatrale
show, bijna als een film, zoals bij Bibi
van der Velden was enkele jaren geleden
ondenkbaar in Nederland.”

“ Soms betekent dit dat de muziek
ondergeschikt is, soms wordt het ingezet
als een effect, of het wordt gebruikt als
sfeer-deken die om een show heen hangt,
ondergeschikt aan de wensen van de ontwerper. Ik doe dit nu al meer dan 8 jaar
voor de meest uiteenlopende designers en
brands en ben er eigenlijk heel natuurlijk ingerold. Ik probeer altijd vanuit de
invalshoek en ideeën van de ontwerper
te werken en aan te sluiten bij het grote
geheel. Geen plek voor ego’s, maar vooral
in dienst van de sfeer en collectie.”

“ Wat veel mensen niet beseffen is dat het
vooral ook een technisch verhaal is. Vele
malen worden er nummers aan-gepast,
edits gemaakt, de ‘soundtrack’ moet worden ingepast in een regie, samen met licht
en choreografie. Bij MMF beheersen we
al deze technieken. Het is vooral de kunst
om hier creatief mee om te gaan en te
kijken wat de ontwerper met zijn collectie
voor ogen heeft.”
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17-http://www.
musicforfashion.nl/
mff.htm

Mode en muziek kunnen volgens Music
for Fashion niet zonder elkaar. Maar
wat zijn mode en muziek voor MFF? En
waarom kunnen zijn niet zonder elkaar?
“Mode en muziek kunnen niet zonder elkaar omdat beiden een essentieel deel uit maken van een moderne
identiteit. Kleding is hierbij vooral een
expressievorm, voor zowel de maker
als de gebruiker(extravert), en muziek is voor de geestelijke ontwikkeling en het gevoel van ontdekking,
nieuwsgierigheid(introvert). Deze twee
spelen heel goed op elkaar in en blijken
middels vele voorbeelden ook elkaar te
inspireren, aan te jagen.”
“Beide gaan over de manier waarop
wij leven en de manier waarop wij
hierin staan, wat er in de wereld rondom
gebeurt. Niet voor niets lopen beroemdheden als Kylie of Shakira mee op de catwalk, heeft P. Diddy een eigen kledinglijn
of brengt Lagerfeld een reeks cd’s op de
markt.
Hier is uiteraard niets nieuws onder de
zon, bands laten zich al jarenlang kleding
aanmeten door bevriende ontwerpers of
aanverwante zielen en gebruiken elkaars
synergie om hun muziek of ontwerpen
kracht bij te zetten. Van Elvis tot Roxy
Music, van Scissor Sisters tot Lady Gaga.”

punk of wave om daar een eigen sfeer aan
te ontlenen. Dat wordt weer een nieuw
ding en een nieuwe stroming. Muziek en
mode overleven prima in deze ‘cut-andpaste’ omgeving. Recycling of het steeds
terugkeren van ‘oudere’ trends is zowel in
muziek als in mode erg gebruikelijk.”
Heeft er een specifieke ontwikkeling
plaatsgevonden, waardoor mode en
muziek zijn samengekomen?
“Die ontwikkeling is constant aan de gang
maar heeft natuurlijk de laatste jaren
een opwaartse beweging gekend, omdat
ontwerpers zich ook meer zijn gaan
‘branden’ en aansluiting zoeken bij andere
kunstvormen op zoek naar hun specifieke
publiek. Alles in onze hedendaagse
maatschappij is gelinkt aan muziek. Van
autoverkoop, mobieltjes en meubelen tot
de sauna bij mij om de hoek. Zij hebben
allemaal een bepaalde kleur die wordt
aangedikt met muziek. Mode is hierop
geen uitzondering. Soms authentiek,
meestal gewoon pure marketing. Denk
bijvoorbeeld aan Andy Warhol en The
Velvet Underground, ook Karl
Lagerfeld laat een live band optreden
tijdens zijn fashion show. De link tussen mode en muziek wordt alleen maar
belangrijker.”
Hoe kan de sfeer van een collectie vertaald worden naar muziek, en hoe gaat
dit in zijn proces?
“Dit is afhankelijk van veel factoren en
het uitgangspunt. Soms heeft een ontwerper al een heel duidelijk muziekbeeld
of heeft hij/zij bijvoorbeeld een aantal
nummers geluisterd tijdens het maken

“Mode en muziek vullen elkaar aan en
maken samen deel uit van één identiteit.
Neem bijvoorbeeld de ontwerper Bas
Kosters. Hij heeft een eigen kledinglijn,
maar ook zijn eigen bandje én is een
populaire dj. Hij gebruikt (zoals veel
ontwerpers) iconen uit de popwereld als
inspiratie, of muziekstromingen zoals
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van een collectie, die op hun beurt
sfeerbepalend zijn. Aan de andere kant
is het ook heel gebruikelijk dat ik kijk
naar de kleurstelling of het thema van
een collectie en daar dan een soundtrack
bij ga bedenken. Puur uit de associaties
die de lijnen of sfeer bij me oproepen.
Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van
een briefing of foto’s en tekeningen die ik
aangeleverd krijg.”
“Het kan ook abstracter. Een ontwerper
als Francisco van Benthum vertelt mij
zijn verhaal, zijn inspiratie, zonder dat ik
de collectie zie. Hij stelt verbeelding en
interpretatie erg op prijs. Dat geeft een
grotere vrijheid aan beide kanten en telkens weer met een verbluffend resultaat.”
“Iemand als Jeroen van Tuyl zoekt mij op
in de studio, waar we samen,ter plekke,
een soundtrack editen uit cd’s die hij
heeft meegebracht, aangevuld met nummers uit mijn muziekcollectie. Spontaan,
het moment opzoeken en vastleggen.
Maar het gebeurt ook vaak dat ik zelf de
hele muzikale invulling aanlever en dat
deze dan integraal gebruikt wordt.”

ik meestal in binnen- en buitenland de
studenten van DFF bij hun shows.”
“Als personen zijn er bijvoorbeeld ontwerpers als Conny Groenewegen, die een
soundtrack al in hun hoofd hebben voordat zij aan een collectie beginnen. Hen
help ik om dat ideaal zo dicht mogelijk te
benaderen.”
“Corné Gabriels probeer zijn shows
minutieus te timen op de muziek die
wij uitzoeken. Zo ontstaat er een derde
dimensie die wel degelijk veel impact
heeft op de beleving van de show. Dit
is allemaal op het modevlak, waarbij de
muziek in dienst staat van de kleding.”
“Omgedraaid heb je tegenwoordig tal
van voorbeelden van Madonna tot Lady
Gaga, een muzikant of artiest kan het
zich niet meer veroorloven om niet
modebewust te zijn. Kijk maar naar alle
feestjes rondom een events als AIFW,
daar gaan meer mensen naartoe dan naar
de catwalk zelf.”

Zijn er voor jou bepaalde personen/evenementen o.i.d. die volgens jou hét beeld
zijn van de samensmelting tussen mode
en muziek? Zo ja, waarom?
“Als organisator zou ik de Dutch Fashion
Foundation(DFF) willen noemen. Ik
werk al vele jaren samen met de directrice Angelique Westerhof en samen
begeleiden wij jonge ontwerpers bij het
maken van muzikale keuzes voor hun
shows, om hen te laten voelen dat elk detail in een fashion show of op de catwalk
van belang is en dat zij daar zelf een mening moeten over vormen. Zo begeleid
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Antoine Peters.

“The world is flat”

Wat is mode volgens Antoine Peters?
“Een feestje. Een mogelijkheid om optimisme de wereld in te jagen. En je beter
te voelen door de kleding te dragen of
door iemand anders te zien in aparte, of
gewoon erg mooie kleding.”
Wat is muziek volgens Antoine Peters?
“Precies hetzelfde als mode, een feestje.
Alleen vind ik dat muziek je ook af en
toe verdrietig mag stemmen, bij mode
onder geen beding.”

text by Marlon Schuurman
photos by Marc Deurloo

Bij onderzoek naar de samensmelting tussen de mode- en muziekindustrie
is het erg interessant om meningen vanuit verschillende disciplines te horen.
Na het interview met Music for Fashion, een belichting vanuit de muziekindustrie, is het nu tijd om een stem te horen uit de mode industrie.
Hierbij heb ik gekozen voor Antoine Peters, een zelfstandig ontwerper
met zijn eigen label. Één van zijn collecties kan gezien worden als
incarnatie tussen de mode- en muziekindustrie.
Hierbij bracht hij zelfs een eigen nummer uit: “The World Is Flat”,
waarvoor hij een contract tekende bij een platenlabel.
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Heb je ooit een samensmelting tussen de
mode- en muziekindustrie opgemerkt?
Zo ja, zou je een voorbeeld kunnen geven waarin dit voor jou terug is te zien?
“Zet maar eens één van de muziekzenders aan, vooral de clips van grote
artiesten zijn helemaal ‘afgesponsord’,
kijk hiervoor ook maar eens naar de rode
lopers tijdens muziek events. Daarnaast
hebben veel muziekartiesten ook hun
eigen kledinglijn.”
Heeft er volgens jou een bepaalde
ontwikkeling plaatsgevonden waardoor
mode en muziek dichter tot elkaar zijn
gekomen?
“De hele wereld raakt steeds meer en
meer verweven. Dat betekent ook dat disciplines door elkaar gaan lopen. Daarbij
komt dat iedereen veel beter bereikbaar is
door de sociale media, én dat zichtbaarheid steeds belangrijker word. Mode
speelt hierin een belangrijke rol.”

In hoeverre staan jouw collecties in
connectie met muziek?
“Dit begint al bij de basis. Ik raak geïnspireerd door muziek, dit staat altijd aan
tijdens het ontwerp proces. Mijn style
schurkt ook erg tegen de pop-art aan.
Er zullen ook vele andere connecties
zijn, maar dat kunnen anderen beter
omschrijven.”
Op welke manier kan voor jou een
collectie versterkt worden/vertaald worden naar muziek?
“Mijn stijl is erg conceptueel van aard.
Hierdoor zijn er snel letterlijke verbanden
te vinden danwel te creëren. Maar muziek
versterkt ook evengoed de attitude van
een collectie op meer sferische manier.
Ook wordt met muziek de beleving alleen maar intenser, doordat ook andere
organen dan enkel ogen worden aangesproken.”
Zijn er voor jou bepaalde personen/
evenementen o.i.d. die volgens jou hét
beeld zijn van de samensmelting tussen
mode en muziek?
Ik! :D
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