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Waarom modellen niet lachen. Esthetische standaarden en logica’s in het veld van 

modefotografie, 1982-2011.  

 

Modemagazines vormen en verspreiden ideeën over hoe wij er uit moeten zien; zij vertellen 

welke looks, kleding en kapsels ons stijl en succes opleveren. In de huidige Westerse cultuur die 

sterk geglobaliseerd en beeld georiënteerd is, zijn modemagazines centrale, transnationale 

instituties die onze ideeën over schoonheid, vrouwelijkheid en mannelijkheid vormen. In zowel 

populaire als wetenschappelijke debatten worden modefoto’s bekritiseerd omdat ze een verkeerd 

beeld zouden schetsen; ze verspreiden een schoonheidsideaal dat te wit, te dun, te geïdealiseerd 

en te geobjectiveerd is. Ondanks hun controversiële karakter zijn er nauwelijks studies naar hoe 

modefoto’s er uit zien, hoe ze tot stand komen en hoe zij over tijd veranderen. Dit proefschrift 

vergroot onze schaarse kennis over modefoto’s door een gedetailleerde beschrijving van deze 

foto’s, gebruik makend van observaties, interviews en een inhoudsanalyse van 13.353 modefoto’s, 

afkomstig uit tien verschillende tijdschriften, gepubliceerd in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, 

Italië en Nederland over een periode van dertig jaar (1982-2011). In plaats van te beginnen met 

de vraag waarom modefoto’s er uit zien zoals zij doen, begin ik bij de beelden zelf en kijk ik 

allereerst: hoe zien modefoto’s er eigenlijk uit? De centrale onderzoeksvraag van dit proefschrift 

is: hoe zien modefoto’s er uit en hoe worden zij gevormd door de esthetische standaarden en 

logica’s van het veld van de modefotografie, alsmede bredere maatschappelijke factoren? 

 

Modefoto’s kunnen grofweg op drie manieren worden geïnterpreteerd: 1) modefoto’s reflecteren 

grootschalige maatschappelijke processen (bijvoorbeeld, representaties van vrouwen en mannen 

weerspiegelen maatschappelijke genderverhoudingen), 2) modefoto’s verschillen omdat zij 

ingebed zijn in verschillende institutionele contexten; 3) modefoto’s worden gevormd door 

bredere esthetische logica’s (binnen een bepaald veld). De eerste twee benaderingen besteden 

zelden aandacht aan de esthetiek van het object zelf, en zien differentiaties tussen cultuurobjecten 

als de uitkomst van niet-esthetische sociale, economische en institutionele factoren. Hoewel ik 

zowel macro-theorieën als institutionele benaderingen gebruik, benadrukt mijn analyse de rol van 

esthetische logica’s en standaarden. Deze zijn wel gerelateerd aan sociale en institutionele 

contexten maar kunnen hier niet volledig tot gereduceerd worden. 

 

Cultuurproducten verschillen omdat zij geconsumeerd worden door verschillende publieken en 

gemaakt worden door verschillende instituties. Maar ze zien er ook anders uit, ze smaken, klinken 

en voelen anders. Niettemin worden stijl en vorm zelden serieus genomen in sociologische 

analyses. Dit proefschrift presenteert een sociologische analyse van esthetiek, een poging om de 

esthetische en sociale dimensies van cultuur aan elkaar te verbinden. 

 



Mijn onderzoek begint met een stapsgewijze etnografische analyse van de productie van een 

modefoto. Hoe onderscheiden professionals in het veld een goede van een slechte foto? Hoe 

werken esthetische logica’s, die draaien om stijl, in op institutionele logica’s die draaien om geld, 

de betrokken mensen en instituties? Hoofdstuk 2 geeft een gedetailleerde beschrijving van de 

ingrediënten van een fotoshoot. Het laat zien welke motieven en overwegingen een rol spelen in 

praktische esthetische beslissingen, en hoe deze uiteindelijk uitkristalliseren in het eindproduct: 

een ‘goede’ en ‘hoge’ of ‘lage’ modefoto. Tijdens de fotoshoot kristalliseren abstracte categorieën 

zoals ‘hoog’, ‘laag’, ‘edgy’ en ‘sympathiek’, in verschillende kapsels, poses en settings, en dus in 

verschillende beelden. Voortbouwend op inzichten uit interaction ritual theorie en symbolisch 

interactionisme, laat dit hoofdstuk zien hoe de scheiding tussen high en low fashion opereert 

middels concrete, belichaamde interacties, en hoe institutionele, symbolische en esthetische 

grenzen tussen hoog en laag tegelijk ‘gebeuren’ tijdens een fotoshoot. De etnografische 

methoden die dit hoofdstuk gebruikt vormen een aanvulling op meer gangbare structurele en 

institutionele benaderingen van culturele productie; deze veronderstellen een vrijwel mechanische 

reproductie van veldstructuur, macro relaties en veld posities n in alledaagse esthetische 

beslissingen. Hoofdstuk 2 laat zien dat culturele productie vaak resulteert in reproductie, maar dat 

het tegelijk niet vastomlijnd, en veranderlijk is. Het hangt af van een gedeelde vibe en een 

situationeel, collectief gevoel van wat mooi of ‘goed’ is.  

 

De meeste inhoudsanalyses van mediabeelden meten een beperkte selectie van vooraf bepaalde 

indicatoren, voornamelijk aangaande gender stereotypering of seksualisering. Echter, het 

codeboek voor dit onderzoek is ontworpen om de esthetische elementen van representatie zo 

veelomvattend en zo inductief mogelijk te meten. Hoofdstuk 3 beschrijft in detail het ontwerp 

van het codeboek en het codeerproces.  Het codeboek bevat 156 variabelen die esthetische en 

institutionele elementen van modefoto’s vatten. Codes lopen uiteen van kleur haar, ogen en huid 

tot roklengte, hakhoogte, het gebruik van glitters, latex of bont en van het soort lippenstift, pose 

en setting tot sproeten en afgeschoren wenkbrauwen. Het codeboek is onder andere gebaseerd 

op interviews met- en veldwerk onder - professionals in het veld, wat leidde tot het opnemen van 

fotografische elementen in het codeboek, zoals het gebruik van schaduw en het 

camerastandpunt. Veel codes zijn special voor dit onderzoek ontwikkeld en zijn dus voor het 

eerst gemeten. Het meest opwindende resultaat van dit onderzoek is eigenlijk dat deze 

gedetailleerde codering van beelden überhaupt mogelijk bleek: voor verschillende perioden en 

landen kon de representatie van schoonheid in modefoto’s inderdaad gekwantificeerd worden in 

een veelvoud aan codes. Gezien het exploratieve karakter van het codeboek, reflecteert 

hoofdstuk 3 op de keuzes die gemaakt zijn in het ontwerp ervan (zoals de trade-off van kwantiteit 

voor empirische rijkdom en nuance), en de trial and error van het codeerproces. Dit hoofdstuk legt 



verder de principes van multiple correspondentie-analyse (MCA) uit, de methode die in 

hoofdstuk 4 gebruikt wordt; hoofdstuk 4, 5en 6 geven de resultaten van de inhoudsanalyse weer.  

 

Esthetische logica’s informeren hoe bepaalde combinaties van woorden een gedicht vormen, 

verschillende tonen een muziekstuk, en diverse visuele elementen een mooi beeld.  

Hoofdstuk 4 analyseert de onderliggende structuur die de groepering van esthetische elementen 

in modefoto’s ordent in coherente stijlen of smaken. Dit hoofdstuk gebruikt correspondentie-

analyse, een techniek die data analyseert als een systeem van relaties van gelijkheid en verschil, 

om te zien tot op welke hoogte het veld van modefoto’s geordend is door esthetische logica’s en 

hoe deze samenhangen met andere ordeningsstructuren. Allereerst rangschik ik modefoto’s uit 

drie landen (Italië, Nederland en het Verenigd Koninkrijk) en tijdsperiodes (1982, 1996, 2011) op 

basis van verschillen en gelijkenissen in esthetische elementen. Vervolgens vergelijk ik deze 

ordening met structurele institutionele categorieën: overlappen stilistische verschillen tussen 

modefoto’s met verschillende landen, tijdsperiodes, magazinetitels of magazinegenres? De 

resultaten laten zien het veld van modefoto’s gestructureerd wordt door drie dimensies- stilering 

versus natuurlijkheid, glamoreuze seksualisering versus geen seksualisering en expressieve 

seksualisering versus in zichzelf gekeerdheid (withdrawal in het Engels) - die samen de esthetische 

‘ruimte van mogelijkheden’ vormen waarin elk beeld gepositioneerd kan worden. Ondanks 

groeiende globalisering, commercialisering en expansie van het modeveld, is de positionering van 

modefoto’s in de ruimte van mogelijke stijlen opvallend consistent over een periode van dertig 

jaar en in verschillende nationale contexten. De gevonden stabiliteit en homogeniteit van stijlen 

voor representatie wordt verklaard vanuit de distinctieve ‘niche’ positie van modefotografie in het 

bredere veld van representatievormen. Over tijd en tussen verschillende landen overlappen 

stilistische verschillen het meest met verschillende magazinetypes en magazinetitels. Het 

belangrijkste organiserende principe van esthetische stijlen, de oppositie tussen gestileerde en 

natuurlijke modefoto’s- is gestoeld op de oppositie tussen de transnationale, distinctieve stijl van 

high fashion magazinetitels (Vogue, Elle) en die van lokale, mainstream magazinetitels. Tenslotte kan 

een commerciële stijl worden onderscheiden, die gekenmerkt wordt door expressie en 

seksualisering en transnationaal terug te zien is in Cosmopolitan en Men’s Health.  

 

Hoofdstuk 5 behandelt de genderdimensie van esthetische standaarden en onderzoekt tot op 

welke hoogte verschillen tussen representatie van mannen en vrouwen verklaard kunnen worden 

door machtsverschillen tussen de genders. Het vergelijken van modefoto’s tussen Italië en 

Nederland over dertig jaar, twee landen die aanzienlijk verschillen in gender gelijkheid, laat zien 

over tijd dat genderspecifieke representaties meer geprononceerd worden in Italië, en in iets 

mindere mate in Nederland. De esthetische standaarden voor representatie blijven dus  

genderspecifiek, maar aan mannelijkheid en vrouwelijkheid wordt op nieuwe, onverwachte 



manieren betekenis gegeven. Terwijl representaties van vrouwen zelden ‘geritualiseerde 

ondergeschiktheid’ (Goffman) of afhankelijkheid suggereren, worden zij steeds meer gekenmerkt 

door ‘withdrawal’ en objectivering. Dit is terug te zien in de opkomst van een transnationale, 

genderspecifieke stijl waarin modellen afgebeeld worden met een lege blik, zonder lach en een 

open mond. Dit hoofdstuk laat zien dat genderverschillen in representatie over meer dan 

machtsverhoudingen gaan, zij wijzen op nieuwe manieren van het ‘doen’ van vrouwelijkheid en 

seksualiteit; traditioneel vrouwelijke waarden zoals expressiviteit en betrokkenheid maken plaats 

voor onbetrokkenheid en stilering. Bovendien worden zowel mannen als vrouwen steeds meer 

geobjectiveerd in modefoto’s. Dit hoofdstuk laat tenslotte zien dat genderspecifieke esthetische 

conventies vaak cultuurspecifiek, polysemisch en veranderlijk zijn- aspecten waarmee vrijwel 

geen rekening wordt gehouden in bestaande analyses van genderrepresentatie. 

 

 In hoofdstuk 6 analyseer ik de verschillende manieren waarop vrouwen als ‘ding’ worden 

gepresenteerd in modefoto’s. Ondanks de grote hoeveelheid aandacht voor de objectivering van 

vrouwen in visuele media en de vele veronderstelde schadelijke effecten hiervan, missen studies 

naar dit thema in het algemeen een genuanceerde empirische en theoretische basis. Objectivering 

wordt bijvoorbeeld gelijkgesteld aan seksualisering en onderschikking, maar dit hoofdstuk laat 

aan de hand van voorbeelden van objectivering in modefoto’s zien objectivering in verschillende 

vormen voorkomt. Bovendien is de betekenis van visuele elementen polysemisch en is het de 

combinatie van esthetische elementen die een beeld wel of niet geseksualiseerd of geobjectiveerd 

maken. Ik onderscheid drie vormen van objectivering- seksuele, decoratieve en ‘withdrawn’ 

objectivering- en presenteer een nieuwe methodologische strategie om deze te meten. Visuele 

elementen die door andere studies als directe indicatoren voor (seksuele) objectivering zijn 

genomen, zoals de open mond en een afgewende blik, blijken ambigu in hun betekenis. Een 

afgewende blik duidt niet per se op objectivering, in combinatie met een herkenbare setting en 

een actieve pose duidt dit juist op een niet geposeerde, snapshot-achtige foto. Mijn analyse laat 

zien dat vrouwen steeds meer geobjectiveerd worden in modefoto’s maar niet op manieren die 

per se seksualisering of ondergeschiktheid uitdragen, maar in plaats daarvan onthechting of 

passiviteit. De gevonden tendensen kunnen begrepen worden vanuit een bredere 

maatschappelijke trend van esthetisering, en vanuit interne velddynamiek en de nichepositie die 

de stijl van modefotografie inneemt. Naast de gevonden verandering laat dit hoofdstuk ook zien 

dat over een periode van dertig jaar ongeveer 75% van de vrouwelijke modellen altijd passief 

wordt afgebeeld en van een redelijke afstand. Een zekere mate van objectivering is dus 

karakteristiek voor modellen; ze zijn er om door ons bekeken te worden.  

 

Dit proefschrift past een esthetisch perspectief toe op culturele productie en een roept 

sociologen op om esthetiek serieus te nemen. Het laat de toegevoegde waarde zien van een 



benadering die begint bij esthetiek en in tweede instantie extrapoleert naar sociale structuur, in 

plaats van andersom. Als we willen begrijpen waarom modefoto’s er uitzien zoals zij doen, 

waarom zouden we dan niet beginnen met heel goed te kijken naar hoe zij er eigenlijk uit zien? 

 

Ik concludeer dat een typische modefoto een gestileerd, verzorgd en niet-lachend model laat zien 

in een passieve pose die de kijker zicht geeft op zijn of haar kleding. Sommige foto’s zijn 

gestileerder dan andere; sommige foto’s tonen meer lach, anderen meer naaktheid. Modebeelden 

zien er zo uit zoals ze doen omdat 1) zij een esthetische logica volgen die coördineert welke 

elementen samengaan en welke niet, 2) zij een esthetische niche representeren in het bredere veld 

van representatievormen, die zich onderscheidt van andere vormen door bijvoorbeeld stilering, 

passieve poses, en koele looks. Variatie vindt plaats binnen deze grenzen, en 3) zij een specifieke 

vorm van mannelijkheid of vrouwelijkheid representeren of de esthetische stijl van een specifiek 

magazine. 

 

Terugkomend op de centrale vraag van dit onderzoek: stilistische verschillen in modefoto’s 

kunnen soms worden verklaard door esthetische logica, soms door bredere verklaringen die 

gerelateerd zijn aan sociale trends of categorieën, en soms door institutionele verklaringen zoals 

expansie van het veld of stratificatie in een cultureel veld. De vernieuwing van dit proefschrift is 

gelegen in het feit dat het een esthetisch perspectief ontwikkelt op culturele differentiatie en laat 

zien dat de esthetische eigenschappen van modefoto’s niet verklaard kunnen worden door alleen 

te kijken naar sociale en institutionele structuren. Esthetische differentiatie overlapt niet 

noodzakelijk met institutionele of maatschappelijke classificaties. Esthetische inhoud is wel 

degelijk verbonden aan sociale context, maar niet altijd op de manier die door bestaande studies 

van modefoto’s en advertenties te gemakkelijk verondersteld wordt. Verder onderzoek waarin 

verschillen in stijl worden onderzocht in relatie tot verschillende sociale contexten, is nodig om 

uit te vinden welke verklaringsniveaus esthetische variatie het best verklaren in welke contexten. 

Dit vraagt om onderzoek waarin esthetiek serieus genomen wordt, en de ontwikkeling van een 

meer volledige sociologische theorie van esthetiek die inzicht geeft in de vraagstukken die dit 

proefschrift onopgelost laat; wat beweegt esthetische verandering, hoe veranderen betekenissen 

van visuele tekens, en hoe beïnvloeden sociale ontwikkelingen de inhoud van cultuurvormen?  

 

 

 

   

 

 


