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Trends komen, trends gaan. Dit seizoen volop gespot:
boys will be girls.

modeGril

Kate Moss gaf ooit de voorzet van de
jongensachtige look, Agyness Deyn nam
het tomboystokje over, afgelopen winter
liepen we massaal in Pietje Bell-pakken
en dan is het nog maar een klein hinkstap-sprongetje naar échte jongens die
toevallig op meisjes lijken. Zo stuurde
Jean Paul Gaultier – nooit te beroerd om
te shockeren – bij de presentatie van zijn
couturecollectie de negentienjarige Adrej
Pejic de catwalk op. Lang blond haar,
goddelijke benen en cheek-bones to die for,
maar in tegenstelling tot de andere modellen: geboren als man.
En Andrej is niet de enige transgender die
aan de poten van de modellentroon van
Natasha Poly, Freja Beha Erichsen en
Chanel Iman staat te zagen. Ook Lea T.
doet een duit in het zakje. Deze nog-netniet-helemaal vrouw werd ontdekt door
Riccardo Tisci van Givenchy, stond naakt
in de Franse Vogue en schittert op dit
moment zoenend met Kate Moss op de
cover van The Androgyny Issue van het
tijdschrift Love. En ook een Nederlandse
transgender is in dat magazine te bewonderen: Valentijn de Hingh. Twintig jaar,
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1.85 meter, maten 83-65-93 en sinds één
jaar honderd procent vrouw.
De basisbeginselen van schoonheid worden dit voorjaar heroverwogen. De grens
tussen wat mannelijk en wat vrouwelijk is wordt vervaagd. Moeten we nou
allemaal opeens op een jongetje lijken?

Nee natuurlijk niet, daarvoor is het een
gril. Maar laten we, zolang deze trend
nog duurt, wel genieten van deze liberté,
égalité, fraternité-golf. Als zelfs de Turkse
Vogue een transgender in het blad durft
te zetten, is het straks, als de manmeisjes
weer uit de mode zijn, in ieder geval een
seizoen van tolerantie geweest. n
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orsten! Billen! Bovenbenen
die elkaar raakten in plaats
van zo’n gapend gat op dijhoogte! Och, wat was het
verfrissend vorig jaar, dat
handje modellen met vrouwenvlees op
de botten. Maar: nieuw seizoen, nieuwe
ronde, en dus zijn alle plus sizers keurig
gezakt van maatje 40 naar 34, en is het
uitzicht op de catwalk weer gevuld met
de good old platte latten. Geen nood, de
modewereld zou de modewereld niet
zijn als er geen trendje verstopt zat in haar
catwalk- en coverdames om de fabulous
fantasy world op niveau te houden. En dat
extraatje zit letterlijk verstopt, want de
bonus zit in de broek: een penis.
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