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BLOGGERS fotograferen nog nauwelijks mensen 
in het wild en zelfverklaarde STIJLICONEN 
klitten samen op de plaatsen waar ‘het’ gebeurt. 

STREETSTYLE is big business. Maar hoe echt, 
authentiek, eigen en fris is het nog? 

STRAAT
CIRCUS

Kate Lanphear

Giovanna Battaglia

Anna Dello Russo
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POSE 1

MORE IS 
MORE

POSE 2Een celebration van de eigen stijl, dat 
waren de eerste streetstylemodeblogs 
die rond 2005 het net op sprongen. 
Scott Schuman (The Sartorialist), 
Caroline Blomst en Daniel Troyse 
(Stockholm Streetstyle), Tommy Ton 
(Jak & Jil), Yvan Rodic (Facehunter), 
allemaal gingen ze met een camera de 
straat op, jagend op eigenzinnige, 
modebewuste, opvallende, authentieke 
plaatjes van mensen – letterlijk en 
fi guurlijk.
Het was fris, het was ongepolijst, het 
was echt, en het was enorm inspire-
rend om te zien hoe ‘gewone’ mensen 
mode maken, hoe ze een individuele 
stijl neerzetten, hoe trends naar de 
straat vertaald worden en hoe een 
detail een outfi t kan maken. 
Aspirational, zoals catwalkshows en 
modebladen, maar ook, anders dan 
die catwalkshows en modebladen, 
bereikbaar voor ons allemaal. 
Democratischer kon mode niet 
worden: ik heb stijl, ik loop op straat, 
ik ben een ster.
Straatblogs werden een enorme hit. 
Modetijdschriften kwamen al snel met 
hun eigen versie op papier, en 
baseerden bijvoorbeeld shoppingpro-
ducties op zelfgeschoten straatbeeld, of 
styleden modellen als waren het 
toevallige passanten op straat, en lieten 
ze vaak ook nog door diezelfde 
bloggers fotograferen. De blogs 
trokken door de grote bezoekersaan-
tallen betalende adverteerders aan, de 
bloggers zelf kregen steeds meer 
goedbetaalde klussen aangeboden, 
zoals campagnes voor modemerken en 
opdrachten voor andere online (mode)
sites als Style.com, en hun status 
schoot omhoog toen ze pontifi caal, 
met laptop op schoot, op de eerste rij 
werden gezet door Dolce & Gabbana 

bij de prêt-à-portershow van najaar/
winter 2008. Streetstylebloggen was 
van een uit de hand gelopen hobby 
verworden tot keiharde business. 
Ook de mensen die geportretteerd 
werden groeiden uit tot sterren. Want 
dat waren natuurlijk heus niet allemaal 
toevallig voorbijlopende goed uitzien-
de anoniempjes; The Sartorialist 
reisde al vroeg in zijn carrière het 
internationale modecircus achterna 
naar Milaan, Parijs en Londen, waar 
er natuurlijk een enorme stijldichtheid 
op straat te vinden was. Daar portret-
teerde hij het tot dan toe onbekende 
modevolk en gaf ze een gezicht en een 
voornaam. Zoals Kate (Lanphear, toen 
nog style director bij de Amerikaanse 

ELLE, nu bij T Magazine van The New 
York Times), Giovanna (Battaglia, stilist 
voor onder andere W en L’Uomo 
Vogue), Eva (Fontanelli, van de 
Italiaanse ELLE) en Anna (Dello 
Russo, editor-at-large voor de Japanse 
Vogue). Het zijn inmiddels beroemde 
stijliconen, en Anna Dello Russo 
mocht vorig jaar zelfs een accessoire-
lijn bij H&M maken.

UNIFORM
Afi jn, je voelt hem aankomen: het 
frisse en spontane begon er een beetje 
af te raken. Dat leidde tot leuke 
grappen, zoals de fl owchart die 
Refi nery29.com in 2009 maakte, ‘Our 
Step-By-Step Guide To Getting Shot By 
The Sartorialist’ (want Scott Schuman 
bleek toch wel de grootste hit van het 
bloggersleger): ‘Are you Kate Lanphear or 
Giovanna Battaglia? No? Are you model 
pretty? Yes? Want to increase your chances? 
Add vintage bike/cigarette/pop of color. Put 
on a scarf. Okay, looking good, now you 
need to be in the right place at the right time; 
is it fashion week somewhere?’
En de blogs vlogen je om de oren. Een 
van de bloggers van het eerste uur, 
Phil Oh van Street Peeper klaagde bij 
een drukbezochte show tijdens New 
York Fashion Week: ‘So there’s me, 
Tommy, Bill, Scott, Garance, Nam, 
Geraldine, Hanneli, Eddie, Vanessa, 

Candice, Jason, Guerre, Rei, 
Tamu, Yvan, Joris, his 
Canadian friend, Kristin, 
Vicky, the Irish one who gives 
me cigarettes, the Korean boy 
who got mugged in Milan, 
Stylesight, Adam, Koo, 

Wataru, the other Japanese guy, creepy 
modelizer, old creepy modelizer, older 
creepier modelizer, modelizer with the 
terrifying teeth, Marcy, Shini, Yu, long-hair 
‘Vogue’ Nippon guy, Lee, tiny Japanese 
lady, other tiny Japanese lady, and the other 
other tiny Japanese lady. These are just the 
ones I can name off  the top of my head.’
En dan zijn er natuurlijk alle types die 
gefotografeerd willen worden voor die 

De GEPORTRETTEERDEN 
waren HEUS niet toevallig voorbijlopende 

ANONIEMPJES

Susie Bubble
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blogs. In pose 1 (de voeten naar 
binnen gedraaid) dan wel pose 2 (het 
ene been over het andere gezet alsof je 
nodig moet plassen), en met de 
statustas van dat moment aan de 
onderarm bungelend. Het is inmiddels 
overdruk op straat tijdens de modewe-
ken in New York, Londen, Parijs en 
Milaan, met al die bloggers en alle 
wannabe stijliconen. BuzzFeed, een 
van de grootste online mediaplat-
forms, stelde afgelopen seizoen dan 
ook geërgerd vast dat social media de 
boel grondig verpest hebben en dat 
alle aandacht afgeleid wordt van wat 
er op de catwalks gebeurt, en dat het 
vooral (en onterecht) lijkt te draaien 
om het circus dat zich buiten de 
deuren afspeelt. 
De vraag dringt zich op: bestaat 
streetstyle dan nog wel? Is het nog fris? 
Authentiek? Eigen?  
Niet echt, als je kijkt naar die drom-
men meisjes en jongens die elkaar 
tijdens de modeweken verdringen en 
die van gekkigheid niet meer weten 
wat ze allemaal over elkaar heen en bij 
elkaar moeten dragen (more is more! 
Kijk maar naar Susie Bubble!). 
Niet echt, als je bijvoorbeeld weet dat 
een bekende blogger, we noemen geen 
namen, voor een bezoek van ander-

halve dag aan Amsterdam een 
castingbureau in de arm nam, bij 
gebrek aan stijlvolle passanten (het 
bezoek viel samen met het kampioen-
schap van Ajax, en rood-wit was 
kennelijk niet het nieuwe zwart). 
Niet echt, als je ziet dat eigen stijl 
steeds meer eenheidsworst is omdat 
iedereen elkaar imiteert – een uniform 
van skinny jeans/leren leggings, 
torenhoge enkellaarsjes/klompschoe-
nen, een jasje van Isabel Marant/IRO 
of leren jack van Balenciaga om de 
schouders gehangen, de armen vol 

armbanden (een arm party, net als de 
Man Repeller!), een grote zonnebril 
op het hoofd en de haren losjes 
hangend, met een Franse slag.

SLAAFS
En zo is streetstyle in plaats van een 
eigenste expressie van je allerindividu-
eelste smaak een verkleedpartij 
geworden om de holy grail – gefotogra-
feerd te worden voor een blog – te 
bereiken. En heb je eenmaal die status 
bereikt, en word je regelmatig 
gefotografeerd (of heb je zelf een blog), 
dan komt de sponsoring om de hoek 
kijken in de vorm van gratis spullen, of 
geld, en weet je als onschuldige kijker 
niet meer zeker of de drager betaald is 
om dit outfi tje te componeren. En zo 
zijn streetblogs steeds minder een 
inspiratiebron om te zien hoe andere 

mensen spelen met trends en stijl, en 
steeds meer een cliché en een slaaf van 
de commercie. 
Zelfs The Sartorialist heeft er genoeg 
van, nu iedereen als aasgieren op de 

Anna’s en Giovanna’s 
duikt, en probeert al een 
paar maanden terug naar 
de oorsprong te gaan – het 
fotograferen van onbe-
kende mensen op straat – 
wat hem af en toe op fl inke 

kritiek van zijn schare fans komt te 
staan, die het modegehalte van zijn 
foto’s gedaald vindt. 
Streetbloggers gaan alleen nog maar 
naar de shows en fotograferen bijna 
niet meer op de plekken waar ze 
vandaan komen, zo bekritiseert hij zijn 
collega’s in Harper’s Bazaar: ‘People just 
get very obsessed with getting a picture of 
those known names, as opposed to really 
speaking from the heart and shooting from 
the heart.’
Jammer, ja. Maar laten we er ook geen 
drama van maken. De goede blogs 
komen vanzelf bovendrijven, de 
slechte worden vergeten, en ondertus-
sen is het straatbeeld er echt wel leuker 
op geworden nu steeds meer mensen 
durven op te vallen met hun eigen stijl. 
Dus laten we allemaal de straat op 
gaan – revolutie!

EIGEN STIJL is steeds meer 
EENHEIDSWORST omdat iedereen 

elkaar IMITEERT

EENHEIDSWORST
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