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SAMENVATTING (Nederlands) 

 

Dit onderzoek betreedt nieuw terrein op het snijvlak van theologie en het relatief nieuwe 

vakgebied van de modetheorie. Dit onderzoek wil laten zien dat deze twee vakgebieden elkaar niet 

vreemd zijn, maar juist van groot wederzijds belang. Deze dissertatie valt uiteen in drie delen. Het 

eerste deel is een overzicht en analyse van het vakgebied van de modetheorie (hoofdstuk 1). Het 

tweede deel biedt een hernieuwde historische beschrijving en inkadering van de relatie tussen 

theologie en debatten over kleding en mode (hoofdstuk 2 en 3). Tot slot worden in het derde deel 

drie voorbeelden gegeven van een constructieve verbinding tussen de beide vakgebieden 

(hoofdstuk 4, 5 en 6). 

Het eerste hoofdstuk houdt zich bezig met de centrale vragen van de modetheorie: wat is 

mode? Waar komt het vandaan? Hoe werkt het? Het hoofdstuk geeft een voorlopige definitie van 

mode gebaseerd op haar twee belangrijkste eigenschappen: verandering en de verbondenheid met 

de moderniteit en beschrijft vervolgens de in het veld dominante benadering van het “meervoudige 

perspectief”. De beschrijving mondt uit in een schets van de vijf belangrijkste raakvlakken tussen 

modetheorie en theologie: kunst, economie, communicatie, het lichaam en identiteit. Gezien de 

substantiële overlap tussen modetheorie en theologie eindigt het hoofdstuk met de vraag of de 

afwezigheid van de theologie in de discussie niet is te wijten aan een verwaarlozing van de kant 

van de theologie. 

Om deze vraag te beantwoorden gaan hoofdstukken twee en drie aan de hand van een aantal 

belangrijke christelijke denkers na hoe de verhouding tussen theologie en (modieuze) kleding zich 

historisch heeft ontwikkeld. De eerste van deze historische hoofdstukken (hoofdstuk 2) beziet de 

katholieke traditie die zich al met kleding bezighield lang voor het hedendaagse fenomeen mode 

zijn intrede deed. Deze beschrijving begint bij Tertullianus’ weerstand tegen de ontluikende mode 



van het Romeinse Rijk, beziet vervolgens Augustinus’ tegenstrijdige concessies aan de 

onontkoombare rol van de stad van mensen in de stad van God en komt uit bij Thomas van Aquino 

met zijn door Aristoteles geïnspireerde synthese. Zo laat dit hoofdstuk zien hoe de manier waarop 

God zich verhoundt tot de cultuur en brede zin steeds genuanceerder wordt verstaan. Toch is de 

katholieke traditie met haar impliciete hiërarchie, haar problematische visie op de verhouding van 

natuur en genade, haar ecclesiocentrische groeperingen en haar eenzijdige fixatie op deugd niet in 

staat om adequaat te reageren op mode. De poging van de Rooms-Katholieke theoloog Erik 

Peterson om een theologie van kleding te ontwerpen is hiervan een voorbeeld. De hedendaagse 

mode heeft juist een sterke democratiserende neiging, een diesseitige focus op het leven van elke 

dag en is in toenemende mate een alomtegenwoordig fenomeen.  

In het daaropvolgende hoofdstuk (hoofdstuk 3) wordt ingegaan op de Protestantse traditie. 

De Reformatie bracht niet alleen een nieuwe benadering van beeldcultuur met zich mee, maar ook 

een nieuwe blik op modieuze kleding. Binnen de verschillende stromingen van de Reformatie was 

Calvijns oproep tot sociale verantwoordelijkheid en eenvoudige kleding onafhankelijk van rang of 

stand een alternatief voor Luthers stilzwijgende goedkeuring van de hiërarchie die door mode werd 

uitgedrukt en de radicale verwerping van mode door Menno Simonsz. Deze zelfde stimulans om 

mode te doordenken dreef de Nederlandse theoloog Abraham Kuyper in zijn poging om een eigen 

gereformeerde mode te ontwerpen en de Zwitserse theoloog Karl Barth in zijn wens om mode als 

een scheppingsgegeven te beschouwen. Een overzicht van deze benaderingen laat zien dat de 

calvinistische traditie probeert om mode niet alleen te zien als een kwestie van persoonlijke deugd, 

maar als een sociale en politieke factor. Bij Calvijn wordt dat zichtbaar in zijn door het kruis 

gedreven benadering van luxewetgeving, bij Kuyper in zijn analyse van de relatie van de Franse 

mode tot secularisatie en bij Barth in hoe hij hedendaagse mode zag als onderdeel van de geddeloze 



machten. Zo breidden zij niet alleen de verbinding tussen God en het leven van elke dag uit, maar 

anticiperen bovendien de hedendaagse debatten in modetheorie. 

Omdat de “theologische zwaargewichten” uit de traditie van de Reformatie mode serieus 

nemen bouwt het derde deel van de dissertatie hierop voort: een poging om een hedendaagse 

benadering van modetheorie te ontwerpen in lijn met de traditie van de Reformatie. Dit wordt 

uitgewerkt in de drie volgende constructieve hoofdstukken waar opeenvolgend de politieke, 

esthetische an poëtische raakvlakken van theologie en modetheorie worden behandeld vanuit een 

gereformeerd perspectief. 

De eerste van deze constructieve hoofdstukken (hoofdstuk 4) biedt een overzicht van drie 

verschillende visies op de relatie tussen geloof, mode en de publieke ruimte: Jürgen Habermas’ 

criteria van een ‘redelijke’ publieke ruimte vrij van mode en geloof; Gilles Lipovetsky’s mode-

erotiek als ‘opening’ van de publieke ruimte ten koste van geloof; En Charles Taylors herziening 

van geloof in de seculiere ruimte van mode en de publieke ruimte. Aan deze drie benaderingen 

wordt vervolgens een hedendaagse gereformeerde visie toegevoegd in de vorm van een herziening 

van Kuypers idee van een modieuze met geloof gevulde pluralistische publieke ruimte. Hier wordt 

betoogd dat Kuypers oorspronkelijke visie, gewijzigd in het licht van Taylors concepten van ‘de 

ruimte van mode’ en ‘sociale denkbeelden’, wel niet zonder interne spanning is, maar toch 

ruimschoots reden geeft aan christenen om als christenen blijvend te investeren in zowel het 

domein van de mode als de publieke ruimte. 

In hoofdstuk 5 staat de discussie centraal of kunst mode is en wordt deze theologisch 

doordacht. Het idee dat kunst en mode elkaars tegenpolen zijn en de visie dat zij in elkaar opgaan 

worden verworpen en in plaats daarvan worden twee essentiële bijdragen aan de discussie 

onderzocht: de filosofische en theologische esthetiek. De grondleggers van de filosofische 



esthetiek hadden weinig op met mode maar werden tot heroverweging gedwongen door nieuwe 

ontwikkelingen in het veld. De klassieke theologie verging het vergelijkbaar en werd ook 

gedrongen haar aversie tegen mode te herzien. Eén van de belangrijkste voorbeelden van een 

dergelijke herziening vinden we in de neocalvinistische traditie. De beweging van deze traditie op 

het punt van de theologische esthetiek wordt in dit hoofdstuk voor het voetlicht gebracht om aan 

de hand daarvan een gereformeerde esthetiek te ontwikkelen waarin mode een eigen plaats heeft. 

De pogingen van de neocalvinistische traditie om zich te confronteren met moderne kunst worden 

vervolgens beschreven om te concluderen dat deze weinig behulpzaam zijn voor een theologische 

waardering van de esthetiek van mode. Het hoofdstuk besluit met de veel behulpzamer benadering 

van de neocalvinistische filosoof Nicholas Wolterstorff in zijn recente boek Art Rethought. Daarin, 

zo wordt aangetoond, liggen goede mogelijkheden voor een theologische waardering van de kunst 

van mode. 

In het slothoofdstuk van dit onderzoek (hoofdstuk 6) wordt een theologische waardering 

gegeven van de niet te onderschatten kracht van mode om niet alleen de wereld van mode maar 

ook het dagelijks leven drastisch te beïnvloeden. Om dit te bereiken wordt vervolgens uitgelegd 

hoe (alledaagse) mode een dramaturgisch karakter heeft door drie elementen, tijd, het narratieve 

en de performance, op eigen wijze beeldend construeert. De eerste, de verhouding van de mode 

tot de tijd, laat zien hoe zij de centrale plaats van ‘het nieuwe’ en ‘het heden’ van de moderniteit 

beïnvloedt. De tweede, het narratieve, laat zien hoe bepalend mode is voor de vorming van groepen 

die ons level betekenis geven. De derde, performance, toont hoe de mode van elke dag deel 

uitmaakt van de performances van het leven. Deze drie poëtische elementen die het drama van de 

alledaagse mode bepalen worden vervolgens vanuit de (gereformeerde) theologie belicht. 

Opeenvolgend wordt getoond hoe Augustinus’ constatering van enkele aporieën in het tijdsbegrip 



uit de Confessiones een theologisch antwoord geeft aan de tijdelijkheid van mode, vervolgens hoe 

de filosoof Paul Ricoeur inzicht biedt in de relatie tussen de narrativiteit van mode en narratieve 

theologie, en, tot slot, hoe recente gereformeerde dramaturgische theologie verheldert hoe de 

performance van mode verenigbaar is met Calvijns theater van Gods glorie. 

De dissertatie sluit af met de conclusie dat er nog veel ruimte is voor vervolgonderzoek op 

het belangrijke snijvlak van deze twee disciplines. 

	
 

 

	


