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Datisinternationaal ookhetgeval.Modejournalistiek bestaatvanafde

enwerdooknietalszodanigbenoemd. l4indejarenvijftigbeganTheNew

YorkTimesdenaamvandejournalist tevermelden. Pasini99°4werddoor

?!!!e,l,fde, k.ran!determ<fashioncritic'gei"troduceerd enwelvoorAmy

redacteur;datlaatstevooralinhetgevalvanmodetijdschriften. 16Ookin

Nederlandwardendemodecriticivaakaangeduidals'modejournalis^ of

.

moderedacteur'. Meestal nemen zevelejournalistieke genresvoorhun
rekening:nieuws,reportages, interviews enachtergrond. Indithoofdstuk

gebruiken wij hetmeergangbare woord modejournalist. Vaakwordton-

derscheidgemaakttussenjournalisten dievoormodetijdschriftenofvoor
krantenschrijven, omdatdekrantvooreenalgemeenpubliekisdataldan
nietinmodeisgeinteresseerd. Bradfordsteltdateenkrant meermoeite

moetdoenomduiden
hetonderwerprelevanttemakenvooreenbrederpubliek,

door mode

te

in haar

economische, politick en sociale context17

Hetwoord^'kritiek'impliceerteenkritischeenafstandelijkehouding.Dat

staatinschrilcontrastmetdemeerpersoonlijke envaakonkritische"toon
vanbijvoorbeeld bloggers ofinfluencers. 18Recente academische studies

wagenzichaandefinitiesvanmodekritiek.VandePeerschrijftinhaar
proefschrift datmodekritiek zoweldevraagbehandelt 'ofiets behoort tot

(goede)mode',alsdatdecriticus'dezeoordelenrechtvaardigt'. 'sVolgensde
definitievanmodekritiekdiePeterMcNeilenSandaMillergeven, gaathet

^^^g^^fo^opbeeMenverhaalheeftwaarsd^^
:kkTe DX"ST;pk:::^^^^^^^^^^^^
den ^

ombeschrijving,interpretatie enevaluatie. 20JohannesReponenvolgtNoel
Carrollsbekendeomschrijvingvaneencriticusalsiemanddie'engagesin
thereasonedevaluationofartworks'. 21Ditbetekentdateenmodejo^mahst

^d^^^nTwerpersermeewegkomenomdatze^^^^^^^^^
^^Z-i^n-dekritiek. dievolg^haa^r^^
KoZ^T.T^:n:^:Peen}no^^o^^^^
^^'o^'n^dein^blykt dat""dekritlA^dlt^l^S
^o^wFkkeUngheeftdoorgemaaktsindsmiddenjarentachtig.Niet

H ^ F.Granata, 'LetterFromtheEditor',in:FashionProjects4 (2014),1-3,aldaan;K. N.Best,The

n

Sa'nThetZoVto^RolLNandavan
b^som:Zijvindtdatditsoortondraagbarekledin^eb"ve^n;^

.

ofFashionJournalism(Londen2017).

lc R'Martin' 'Acldressi^the Dress'-in:M- Berger (red. ), The Crisis ofCriticism (New York 1998),
55-69,aldaar54;Granata,'LetterFromtheEditor-,2;F.Granata,'FashioningCulturalCnti'ciT,'
lo-lg.

li6..J'_Reponen'. 'Fashionc:riticismToday?'. i":A.deWitt-Paul& M.Crouch(red.),Fashion
l2on), 29-4i, aldaar32.

17 J.Bradford, Fashionjournalism (Londen2014),43.
,

0 A.VandePeer, Ge^<p^oo^e^orierne. Beoo^^cn^,
^o^en^^na^
2015),

7n ges^ven modejournaUstiek (Dissertatie
ii

Idem, 140-

12 Idem, 142-

13 VandenBerg,'Eenkritiekestilte',102.

Universiteit Gent

i.

i8 Boekman,Themanummer 'Denieuwekunstkritiek', 26:106(2016).
19 VandePeer,Gekniptvoorhetmoderne,2.

^ P.McNeil& S.Miller,FashionWritingandCriticism.History,Theory,Practice(Londen2014),
» Reponen,'FashionCriticismToday?-,31;N.Carroll,OnCriticism(Londen2009),y.
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en

studie

ne°erhij schrijftdatmodekritiek bestaatuitbeschrijving, vergelyking^,
contexmalisering eninterpretatie, diegezamenlijkhetbelangrijkste doel

^ule elll ag"ta;ushou(len-27
made in the field

Granata

schreefin'^n^D^iZZ
<;;t, cism:^t^e^^f
- "'"""'"' '

ondersteunen: de evaluatie. 22

ce
respect for the field is still extant. '28

Inbijnaaldezedefinities gaathetommodekritiek alseenvorm van
kunstkntiek, datwilzeggenals'eenevaluatievanhetobject:hetkledingstuk
ofd7seTzoenscollectie"Richard Martinbenadrukt echterdatmodekritiek

...N^s^anderingmderdaaddeessentievanmode.I"eenberoemdedefini^^, H;^wto''dal.fas.h'°nis-th~erapMan^^^^^^^^^
S^9 doordatmodecontinutransformeertom^mdemode-'tS

ookaltydcuTtuurkritiek behelst,omdatmodegaatoverhoemensenzich

mhetdagelijkselevenkleden.Moderaaktaaneenculturele praktijkvan
zelfexpressie ensocialedistinctie. 23ChoienVanDykvoegendaaraantoe

dathe'tbij'modeookomeengrootschaligeindustriegaat.Zijstellendat
modekritiek zichdaarom altijd beweegt tussen enerzijds kunst

mee7ophetesthetischeaspectvanmodeisgericht,enanderzijdscultuurknUekdiedehistorische ensociaal-culturele context onder deloep neemt

^Ti'hebbenalseersteneenuitgebreidinterdisciplinairmodelontwikkeld

voormodekritiek omrechttedoenaanaldieverschillende aspectenvan

mode^24Hetisduidelijk dathetvooralleacademicibij modekritiek zou

moetengaanomeengemformeerd enbeargumenteerd waardeoordeel.

ment

of fashion
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TK^^^^^^
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^kla ltenalleenmaar commerciel<3
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^
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n M;ltT;mdlndenegentiendeeeuwenke1^

^^rs. a?charlesBaud;Iaire>°-Wilde .;I^:^SZ^
^^ukuu^nt;ekveAondigden zij de^^tege^teiii ng^;^;
^^r^^^modciduidelyktotdewereld:a:^^^^g
^^:mode"huntenschittert:Maa-""^-au;e^s^^^
^^^Sn dekrachtvan mode-voorde dandyB^ain;^^
'Poetische-sch7onh^7n;:a7ooTeZ
dnen^dln g:ln
d^moderne mode'een
schoonheid>'
,

man een

Vluchtigemode

Datacademischebelangstelling voormodekritieklangopzichlietwachten,

ishetgevolgvandedubieuze'status diemodehad.Diela8estatuskomt
doortwee zaken:mode geldt alsvluchtig enalscommercieel. 2?Daarmee

wordtmodetegenoverkunstgeplaatst.IndewoordenvanValeneSteele:
HistoricaUy, fashionhastendedtobedismissedassuperficial,ephemeral,

SS,

omdat

^lk h!;dll ;, ;874sfcrfe"'^^^^^

uitdrukkmg7s'van'uuniZseTe1

^^^^eI^niemm)achtedities^hettii^^'^X
^t!o!LTk^wasmodeeenvormvankunst^^

^^^

ch!benaderingvergde'oscarwllde^^^

enkunstleidde toteendefensievehouding, nietalleenbijdemodekritiek

ml°^be[msv^een modieuzeverschijningteonder1trepen:ULookIg
g^d:m^e"!ngwellis a necessityHavin§aP^oseinlife^not:^^
eelrald evellu teprakenovermodedieaanhemwordentoege"s^
scihTCTLalsBaudelaire> Mallarme w^e, la7erWaIt6erBlenJa^n^
maakten mode

22 L.Svendsen,'OnFashionCriticism',in:G.Matteucci& S.Marino(red.),Philosophical

2I 01& vanDyk''AnInclusivesystemforFashi°"Criticism-,19.

.

andmaterial. Bycontrast, arthasbeenvalorizedassignificantform,eter-

naHybeautiful^and spiritualinnature. '26Dezedichotomietussenmode

Perspectives onFashion(Londen2017),107-117,aldaar113.

en

,.

tot een essentieel

en

onderdeelvanhunkritisZL Cov^d^nng

i,'FashioningCulturalCriticism',13.

23 Martin, -Addressing the Dress', 55.

32o9
^to nFltr le d'"D:;am;FasA/o" andModer^y (Newjersey . [,985]),
30 Gra".ata'Tashioni"gcu'tural Criticism', 3. ' ""'r '. '""'J"1^ ^udwow'3'

ofFashionDesign,Technology andEducation11:1(2018),12-21,aldaar19.

^ IudeLmh.mann'Ttgersprun9'Fashion'"Modernity(Cambridge/Londen .000), .8.

^ K.H. Choi&L.vanDyk,'AnInclusiveSystemforFashionCriticism-,in:Internationaljour
25 Martin,'AddressingtheDress',55.

26 V.Steele,-Fashion',in:A.Geczy& V.Karaminas(red.),FashionandArt(Londen2012),13--.
aldaang.

003

3.

^^3t:::;^^snognletSevonden-ieh«P://thinkexist.
co./quotat,on/
?ood._and_dressing_well_is_a_necessity/i5387i. html.
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vandeaardendeontwikkelingvandeopkomende'""^rraecultuur-^h

Ldeh^aunn'verkenUnzijnboek7Y<7ersprun<7 demodemistische geschriften

;^de"zeenandereschrijvers. Hijsteltdatzijmode^nals^en^nherc^
^nomTenvl andemorie7nUeit. Wantmodeheeftallestemakenmethetstadse
re^vandemetropool

met

zijn

nieuwe warenhuizen als

ware

paleizen

J<DeuD^mosoofen"socioloog GeorgSimmellegdeaanhetbeginvande

neg^^le
mtwa^";^^
SrZa nTt hema^Omdatm^dezichkenm^^^^^^
^anTrmeuwewrm'envanconsumptiewaarmeed^opkome^^^^^^^^^
geworden

-'tol

ZsSk^nderscheidenvan. oweldehoge^alsd. ^ere^s^^

^A^eZa^soc^gThorsteinVeyen-begnjptS^^de^
:^mis^laachtdiesocialerekUesvorn^ft, ^m^^s^
^^^ ^riy^iemandsklasse.Hun
c^uu^ekh^ftn^
bedoeling,
zzlo"enelru^nZl ar7c huw^de'of7ermanende

ma^eerto^n

^^^^beg^cmtstaatword^soo^d^^^
lluSimm7enVeblen betoogdenookdatmodeinhetdagelijkseleven^en

du^liJkescheulslyntussen deseksentreUendatindem^^u^
Z^^het"typSvrouwelijke domeinbehoort.Jui^datMsto^s^
^ZndLmssen^odeenvrouwelijkheidwordtdoorhedendaagsemode;heo"retuicra"angegrepen de lage ^^u^vanmoden^te^U^^
BTrba^^mk^penthaarboekFas^onZert^/s^metdezinTashio^^^^^
^el;^o;dav.ygoodreputation^Zesteltdatmodebyu^k^
wao^tZuperftc'iaUty; frivolityandvanity-,watmode"nherroepeUjk^
^e'^^t'vrouwelyke-plaatst. FrancescaGranatai^^ov^gd
delage
heeftgele. d
om

rardTecounnectietussenmode

en

vrouwelijkheid

waste-;mensenlatenmethunkleren,schoenenenaccessoiresziendatze

geld(over)hebben.38InzijnartikelovermodekritieksteltReponendat'mode

TOakgezienwordtals-asomewhatdisposableconsumer-basedmdustov?

Decommercie vanhetmodesysteem isevidentenhangtsanienme\'de
feverishchange'ervan:wilietsindemodezijndanmoet~demdustne
.

voortdurend nieuwekledingstukken produceren.

voo'rdenieuwemiddenklasse. Modeisaufondmodern. _^ ^
eeuwmzyn klassiek

175

tot

status van mode endeveriate legitimering vanmodekntieK-

NuhetwoordIndustrievalt,ishetbelangrijkomeenverschiltemaken
tu^senmodeenkleding, ookalwardendetermenindepraktijkvaak'door
:t.Indemodetheoriestaatmodevooreensymbolischsysteem

volbetekenissen. 4"Modetekentdeglamoureuzewereldvan'zoweldehaute
^out,urealsdePret-a-Porter'de ontwerpers, decatwalksendetopmodeTlen;
; dujdtopeenmaterieleenbelichaamdepraktijk;^de"te~xtiele
endagelijksophunlichaamdragen.Demens

iseengekledemens;niemandgaatnaaktoverstraat. 42

Dekledingindustrie iseenvandegrootsteensnelstgroeiendeindustrieen.
enwordtmomenteel gewaardeerd opdrietriljoen dollar, heeft'mondiaal

75miljoenmensenindienst,maakttweeprocentvanhetmondiaTebTuto

nationaal product uit, enzevenprocent vandetotalewereldexp'ort^ln
Europabereikte detextiel- enkledingindustrie in2017eenomzrtvan 181

biljoeneuro(Euratex^). Ergaatinmodeenkledingdusveel~geldom.'

Denauwebandtussen mode encommercie wordtindemodekritiek

LaaILals_probleem
ervaren-45 Modetijdschriften zijnafhankelyk'v'an
inkomsten uit advertenties
van

'_snel gezie
kunstkritiek.

^

de

mode-industrie,

en

warden

daard'ou

or

ongeschrk tvodr
Monica Titton stelt dat modekritiek
geen geves5e vorm'v"an

nals

spreekbuis

van

de modehuizen

en

als

journalistiek is,zoalsbeeldendekunst-ofliteratuurkritiek da^is, ^

- economische symbiose tussen demode-industrie endemode-medil
38 Veblen,TheoryoftheLeisureClass, 113.

Tussencommercie enkunst

Daniserhetcommercieleargumentommode,eninhaarkielzog^ze^

^ge modekntiek;niet'serieus tenemen.Alin1899steM^^^

m"odeeoenvoorbeeld isvan-conspicuous consumption- enzelfs'conspicuous

34 G.Simn,el,-ThePhilosophyofFashion.,m:D.Clarke,M^Doel& K.Housiaux(red.),The

"ConsumptionReader(Londen2003[i9°5]).238-245,aldaa"-245.

35 T.Veblen,TheoryoftheLeisureClass(Oxford2007tke[1899D^ ^_ ^^^ ^^^ ^
Fashion System (Oxford . 005),.

^ ^Znl ^^ZeU,
K.

e,. t:

Trends and Cycles in

37 Granata,'FashioningCultural Criticism'.

39 Reponen, -FashionCriticism Today?',31;Carroll, OnCriticism, 32.

40 Y'K_awamura:,^!/z'o"-o/wAnIntroductiontoF^hionStudies(Londen2005).

41 J, ]Entwistle' TheF^hionedBody:Fashion,DressandSocialT/zeory(Oxford20^

^l^°;"S!rJ ohnFhigel (1930)

heeft overtuigend

betoogddatklecHn^n

diepste

^^^b^etotversierin&CTPasint^edei^tantieoI^rPe"-^esc^^g

tegenhetklimaatofomredenenvanzedelijkheid.
43 https://fashionunited. com/g]obal-fashion-industry-statistics.

^4. htt.p://euratex'eu/p. ages./last-publications/Publication-det^l^?tx_ttnews°/o5Btt_news°/o
J=5964&cHash-6dee9b9ed7e8c87de9e87C3afc6a67i3. . ---. -.. "-".-

^nK/A. bnett.. 'InFashionMeciia'"churchandState"Dissolves',in:BusinessofFashion(2015),
^v^sinessoffashionxom/articles/intelligence/in-fashion^^e^hZX

2-dissolves(geraadpleegdop16oktoberzoiS).
46 VandePeer,Gekniptvoorhetmoderne,30.
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Kwaliteitskranten zijndaarentegeninjournalistiek opzichtonafhankelyker

177

v^en.^tievan!ewwe
kritiek-50EindJarennege"tigbetoogde
hetgebrekaan een^eJrieuI zem8o^kgr^ekuZ^
m!wdMartln nogdat
aken

enobjectiever. 47Tochwerdenookgerenommeerde Joumalisten, a^suzy

Menkes ofCathy Horyn naeennegatieve recensie soms (tijdelijk) niet

GotdeeHlm
^n.
discipline
mode

hadmet7eu a^^^^^^^^
daardoor
hetTntbrekenv7nu eeInukl rlm^h

meertoegelatenwerdenbijshowsvanbepaaldeontwerpers,watbetekent
datdemodeontwerpers eenzekeremachtuitoefenenenonafhankelijke

^^o!^tisch model>zoals_die-Ivoor'd^ande^kun. ^^1

moetengevenvancommerciele belangen,wilzijeenlegitiemeplekinhet

langzaamuittoteenacademischedisciplineenn,odek'ritiekisuo7de

voor

en

met

wikkeldzijn.. ' Diesituatieisinmiddelsveranderd. Mod'estudies^t

journalistiekkunnen dwarszitten. 48DemodeperszalzlchakiJdrekenschaP

ZdaecnademischestudiewaarineendiscoursenmodelTen""twikkelS

journalistieke landschap veroveren.

"Dedubieuzestatusvanmodealsvluchtigencommercieelheeftookin

Nederian'dgeleidtotdedainovermodekritiek.Eengrappigcitaatwtde

^A^eindvorigeeeuwstelde AngelaMcRobbiedatmodesteedsmeer

Volkskrantuit1999kanditillustreren. JoostZwagermanwindtzichopover

^n;!efa!g^(Bri?kwaliteitskranten'53
terwi'1BrendaPoknkrapt^n
zelfs beweert dat mode> door haar

^elligonderpopuia ire7ulltt ucu;
geschaard,meeraandachtkrijgtdandeklassiekekunstren:"Fashio^

RudyKousbroeks geetaleerde visie opmode:

.

VoorKousbroekismodenogstompzinnigerdansport.Hijgruwtvanhet

)aa. rla

ter

lol:ovse^geln the. media than any comParable

area "f

other human

mterest- DeontwikkelingheeftzichvolgensdetheoreticidoorgezeT

gekweeloverwatinisenwatuit.Demode-industrie bezwoerhijeltjaar

^Zd^^f^md^o6k
aa;;'pres^l^^;OS;!;
eoen . fas'e'vanTe1 ;^
afgel°Pen
!tekdatmodekritiek

geledeninNRCHandelsblad,speeltinopinferioriteitsgevoelensvande

ronsument.Metalsgevolgeenslaafsenavolgingvandommeideetjesdie
uitdebreinenzijngesijpeldvaneenhandvollistigecouturiers^ [...] Zoals

in het

mering-

heeft

decennium

doorgemaakt.55 De

beweringenstaaft.

Kousbroek dachtmenvroeger ookbij deVolkskrant overmode. Ikherinner
medeonverholen minachtingwaarmeeindezekrant zo'nvijftienjaar

vraagisofempmschonld^Zktd^le

^Deeerstewetenschappelijkeonderzoekennaarmodejournalistiekgin
pionier Roland Barthes
deedzyndi^?tZ1
ekover
ln derzo.
mode:waarinhiJ semiotischeanaly^opzetteavacn
Zdetyd"hrIftCT, aIS ^ Het droge ^""ie e^r:^;^^
OVCTmode^c'r^n-56

geledenwerdgeschreven overalleswatmetmodehadtemaken.Soms
wasmode tegenheugenmeugnieuws. 49

een

en

Dietijdenvanmisplaatstesuperioriteitzijninmiddelsvoorbij.Demode

t metzijnsprankelendeobservatiesinMytho^ie

(l!57)--pas clecennia latervoerde L^ Borelli longitud;naaToZr3lk
uitnaarhetAmerikaanseV^e,
enAnnaK6mgeenvergelykbaar7nderA

heeftzichdefinitiefgenesteld indehaarvatenvandesamenleving enkrijgt

een

5.

daarookdeerkenningenwaarderingvoor.

STm^°" Fa?ioncrlticlsm'-109; Granata' . Fashionin8 cu'^"l Criticism, Choi
L
Dyk,'AnInclusiveSystemforFashionCriticism', 12-21.-----""B"""""""""t-"IU-^"°' .

&

Op zoek naar legitimering

51 Martin,'AddressingtheDress',57.

Si tS. lT;'

Ge/(nlptvoorhetmoderne''

^

&

Van Dyk, An Inclusive
System for Fashion

Volgensdemeeste theoretici ishetdemodealsveldnooitgelukt om
dezriMeerkenningtekrijgenalsanderekunstvormen,doorhetontbreken

?4 ^pTnT^t^:O^T;^rm^m^e/wus^?(Londenl998),

47 M.Titton,-FashionCriticismUnravelled:A SociologicalCritiqueofCritiu^minFashion

^L^l^:lIrn ^eEdito^-Hoewelzeconstateertdatmodestudieszichinn,

MedJ^-',^ht^nationaljournalofFashionStudies3:2(2016),209-223,aldaar213;F.Davis,Fashion,
CuftureandUenh'ty(Chicago1995),i27;Bradford, s/i(onyouma/;sm, 43._

_ ^

^^^,

48"Martin, -Addressing theDress',56;C.McDowell, .InDefenseofa FreeFashionPr^
in:Business ofFashion(2013), https://www. businessoffashion. com/articles/colins-column^
colm-mcdowell-suzy-menkes-cathy-horyn-in-defense-of-a-free-fashion-press(geraadpleeg
i6oktoberzoi8).

Van

^ 'J. Zwagerman;-Alsuitinis,eninuit,danisallesoke',in:deVolkskrant3 September1999.

s^";::::£r"7'°;w=^^^^^^^

^^SS !h!^"PI!nlh
.

ebben

gevestigd'lijl(t

ons

54.

iddels

d^-tvoorbang:Mo^s^^

^=Szs^r'''lk"°m=^°:;:;:;;::::^z=;S.^

?A6JSlb :lf-Delhaye>500rco"s^faeto"wmrfu;morfe&we"CT

^^^-'..

?.'^S2;;S.:;rng-b°"'n:"10°w"»"'." ^'"-.-..<.«" .^
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zoeknaarhetBritseVogue. ^ Dezedrieonderzoekers merken opdathet
overheersende vocabulaire vanmodetijdschriften kleurrijk, hyperbolisch
envooral ookstelligis:ditisinendatisuit. ss'Blueisinfashionthisyear',

mld ln ogsteedsmin(ier aandacht krygt dan -dere kunsten, dat mode
kunst -esthetiekwordt behandeld1 ^;^
^mnd"mtem t-he''v"ddL
de

=d:ZKC^nBS^^^^^^

:^tb^ra

schrijftBarthesironisch.60OokRichardMartinnoteerthetProbleemdat
mo'decriticizichvaakoverleverenaan-hyperboleandcongratulatiorfofzelfs

o"oloog
Bourdieu-Een veH-als
daHlb nnZld'^ml:ants
^.v!n.dlTdlo fdejournalistiek-wo;dtbeP7aldd""-e^^^^^
^atl:^en^T!^ende
actoren'meteCT^^^^^^
bestaat
pierre

:bubblybabble'inplaatsvaneenserieuzepogingommodetedu^en^om

aanheteindvanzynartikelteverzuchten:'Wedesperatelyneedfashion

verder
a"een "^ateSegoTd7renumZ
Hlt.cu/tulLele;eld
^^^m cherd ucten-Eenkunstwe^°^^Ib^^e]^r

criticism.'61

niet

AgnesRocamorawasdeeerstemodeonderzoekerdiekranteninplaai

vantijdschriften bestudeerde. 62Zijverrichtteeenvergelijkendonderzoek

naarmodekritiek indeFransekrantLeMondeenhetBritse^/ze Guardian

uit"hetjaari996.RocamorasteltdatinLeMondemodejournalisten
dehaute
daarom vooral nadmk
c:outurje~zienals

en

n van

een

kunstvorm

en

in hun recensies

legRenophetconceptdatachterhetkledingstukschuilgaat.TheGuardian
sdTaart daarentegen mode onderpopulaire cultuur. Ditverschil tussen
hogeenlagecultuur, metzijnverschillende waarderingen, i
weerterug in demodekritiek.

Susannejanssenvoerdeeenlongitudinaalonderzoekuitna,
in Franse, Duitse enNederiandse kwaliteitskranten tussen 1955 en 2005."

Volgenshaarismodekritiek,integenstellingtotanderekunst-enpopulaire

cultuurvormen, nietinstaatgeweestomeenkritischofintellectueeldiscours
te'ontwikkelen. Haarempirischeonderzoekbevestigtdatineenlandals

iftBou;d;eu: .'h^e'dZ::;
;:^lu';u:'TI "g',t°mtt°18tand'
^^^r:i^restedinit'whofindamatenal-^b^^
^^i^assi^^deciphenngit'commenungon^-"^^^
^Zg;^e^gJ:8:toveldM
n^dZ;LTrontinuestriJdistussengeves"gdeenopkom6end:p:^:;
z°

8c^.

^dedo^!nante_waardenvooreenbepaalde"Jdtekun'ne'ndefinlieare^

^;;'^mpl;eerteen TOOrtdurende ^"ektochtnaar'ie gitin^i^n
^titionforthe monopolyofartisticlegitimation^Sak^Z^

^^(;dl;S^I^hts?njdgaande:metalsdoel()meenhi^:^:

kunnen bepale" wat'Iegitieme"mo'dec
^ols, tan^e.kunnen brengenen
veld lukt
zich
^meren:ve7^ftl hectimZ
bTnt!7. Alshet.
laat in haar artikefu^"^-endatdiemacl
ht^
lT. TPrestige;Granata
te

een

om

te

.

Frankrijk, waarhetmodesysteem meergeinstitutionaliseerd isdanin

SM
o'^nk:", wr;i,imteine^^
centraltofashioncriticism'sdelay
inlegitimization/68'

wordtbedreven. Vanafmiddenjaren negentig isin dedrielandeneen

kTnt:S2,TSr 'wpte"]eendlm^

door.'HoewelinDuitseenNederlandsekrantenin2005modekritiekzich
nogredelijkindemargebevindt,isdekwantiteitwelenormtoegenom^n

gedaanomerkenningteoogstenalsorigineelkunstenaa^

DuitslandofNederiand,kwantitatiefmeerserieuzemodejournalistiek

dmdelijke'toenametezieninmodekritiek.Endezeontwikkelmgzetzich

tenopzichtevandejarennegentig. Janssensuggereerteencorrelatiemetde

groeivandemode-industrieindieperiode.Ookblijktuithaar <
datkrantendanwelgestaagmeeraandachtaanmodebesteden,maardat

.

Eenmanieromcu!turcelkapitaalte^wervenisdoordemodealskunst
LT:"3svendsenmerktOPdatm"deontwerpersaltijdveelmoeitehebben

^wnceptue[emode indejarentachtiSisdiediscussie^rhe^Z
^Lg^lw °rderh etwurm°d"te'8moe^^
zichzelftotkunstenaaruitroepen,zoalsvaakgen-oegge^eurt7°Tndavtcg^
? R Bourdieu'7'AeF/e/rfo^cufr"T^Trf"rt;o^(Cambridge1993),ui.

58 A.Konig,-GlossyWords:AnAnalysisofFashionWritinginBritishVogue;in:FashionTheory
10:1-2(2006), 205-224.

,

^^

59' B.' f\eskens', FashioncriticismintheNetherlands(VrijeUniversiteit2015),66.^

60 A.Stafford& M.Carter(red.),RolandBarthes:TheLanguageofFashion.(Oxford2004),37.
61 Martin, 'AddressingtheDress',58, 70.

_

^ ^

62 A.Rocamora, 'HighFashionandPopFashion:TheSymbolic 1
MondeandTheGuardian;in:FashionTheory5:2(zooi),123-142.

63 S.Janssen,-FashionReportinginCross-NationalPerspective 1955-2005,in:roe^ ^."
(2006), 383-406.

^^l;EZ&/,^^^Llc^uneretsaGriffe:contributionauneTheoriedeIaMagie,

^:T_sde/affecAercAee"s"e"cessoc'a/esJ (I997),y^aMaarTF
Granata,'FashioningCulturalCriticism',14"

^^^^'^i;"^?":7^2'
(1998)-^v-s^
'^^ i":A.Geczy
^ (red.),FashionandArt(Londen2oi2), ~i3-28.'
--'-""--'J

^n^^:e:S!^gdoorviktor&ROIfdie.
zichvoo;hun"verzichtstentoonstelling inde
'fashionartists' bestempelden.
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patronenteherkennen. 74Meerkranteneneenlangereperiodewarenniet

moothotmodeveldzelfookgenoegcultureelkapitaalver^en. ^D^t

haalbaarbinnendebeperkte onderzoekstijd vooreenmasterscriptie.

gZurTonderu ande"redoordeotoenamevanniche-modetijds^^
Tn^nT^rcmdseZu zueu modek7m-ekbeoefendwordt^yo orbeddenzyn

Zoalsgebruikelijk voorkranten-oftijdschriftenonderzoek isgekozenvoor

intervallen, enwelvanvijfjaren:1985, 1990,i995,2000,2005en2010.Bij
deVolkskrantisvoordejaren2000,2005en2010ookdezaterdagbijlage

ye±s^doo"rAnjaAronowskyCronbergenAddressdoorJohanne,SR^Onen;

Va7deuPeerzteteenduidelijkeontwikkelingindemodejoumalistiekji aaj
wuat^noemt-verkunstigmg-, vanwegedesterkeconceptuali^mg^^n
hlede^daagseontwerpersmode73 De ontwikkeling in de richtingv^kun^

Votkskrantmagazineonderzocht. Voordeintervaljaren 1985, 1990^^1995

heeftRosannegebruikgemaakt vandeonlinekrantendatabase Delpher.

Dezewebsitebevatdekrantenvanafi6i8tot enmet1995enbevateen

bmnenhe^modeveldzelflevertdemodekritiekmunitieomteagerentege^

^lnle^atevel ^eopmodedievanuiteentraditionelecukuurkritiekwerd
gevmntTeTdebat de modetheorie blijkt dat de strijdom legitimiteitonder
modqlouma^tenonmisbaaris, wilhetveldvanmodemeers^

zoeksysteem waarmee dekrantenartikelen onderscheiden kunnen warden

vanbijvoorbeeldadvertenties.Debetreffendeartikelenzijngefilterdop
de term 'mode'.

in

HelaasgaatDelphernietverderdan1995,enhetNRCHandelsbladis
slechts tot enmet1994opgenomen. NRCHandelsbladendeVoikskrant

^^^isZ^nde-ekkykenwe da^-k-^^^^

beschikkennietzelfover een(complete) databasedielangerdantwintig

ook
maken
^ant^van'demodekritiek,
inhoudsaji alys^
ZTeSjten ofmodTop'steeds serieuzere toonwordtbeschre^e^ot'

jaarteruggaat. Ookiseenprobleem datveelmodejournalisten freelancer

DaTrm'e7hopenweoeen antwoordtevindenopdevraagofdelegitimiteit

opgenomen. Voor de intervaljaren 2000, 2005 en 2010 heeft Rosanne het

we

maar

^^^e^^is

een

zijnenhunartikelen nietaltijdindeonlinedatabasesvandekranten zijn

eenuUingvandepopulairea. ^^^

onderzoekvoortgezetindeKoninklijkeBibliotheekinDenHaag,waaralle

van modekritiektoeneemt.

gearchiveerdeNederlandsekranten inte zienzijnopmicrofilms. Helaas
iseropdemicrofilms geenzoeksysteem beschikbaar,wathetdoorzoeken
op artikelen overmode tot eentijdrovende klus maakte. 7s

Het empirische onderzoek

Hetkwantitatieve onderzoekhoudtin deeerste plaatstellen in:de

hoeveelheidartikelenovermodezijnoverhetgeheledesbetreffendejaar

Voorhetonderzoeknaarmodejournalistiekinkwaliteitskrantenkoze^n
wTaan^nkuelyk7oorhet^C ^efe^adendeVo^m^. Rosa^ede
Goffauheeft'eJ ersteenkwantitatiefonderzoekuitgevoerd.

geteld:hettotaal aantalartikelen komtuitop805.Vervolgens isdeauteur

Daarbijwas

ofrubriek76Alleendegeschreventekstisgeanalyseerd;afbeeldingenen

deeerstehypothese dattussen1985en2015eentoename te^en^sm^

illustraties zijnbuitenbeschouwinggebleven.

^a^T;alnmodekritiekindezetwee
kranten., encultuur
detweeded^mod^
oflifestyle
de
w^dtlweergegeven~alseen uiting

van

nietgeschaardwordtonder/cuns?.

en

populaire

^^

genoteerd, opwelkedagenpaginahetartikelverscheeneninwelkkatern

Eeneerstegroveselectie vanartikelen overmodelevert hetvolgende

resultaatop:

Hieruit blijkt dat1985eennogalvruchtbaarjaar wasvoordeNederiandse

de ontwikkeling
lc0^re tsuzuinni'gste kunnen zeggen
deNeder^landsemodekrkiekhebbenwegekozenvooreenPeriodevan_25Jaar;,^
lwei"van"i985tot 2010.Dekeuzevoordezetijdspanne maakthet^mo

geweest.Invergelijkingmet2010isvandemodekritiekinNRCongeveereen

cukurelereferentiesinkrantenartikelen, omzocontir

verklaringvoor;maarhetgaatomveelkleine,vaakbeschrijvende artikelen

over

van

o"nde^ek;edoennaardeinhoud,detoonenhettaalge^mkjan^

Fashion Theory 16:1(2012), 9-28.

73 VandePeer,Gekniptvoorhetmoderne, 271.

kwartovergebleventenopzichtevan1985.Wehebbendaargeenduidelijke

diemeeroverdagelijksekledinggaandanovermode.Ookontbrekenin1990

A.Geczy& V.Karaminas (red. ),FashionandArt(Londen2012),24.^ ^^ ^_^;^,,, ,^

F. 2:^-ro rie'.u:Betwe"enFrivolityandArt:ContemporaryNicheFashionMagazines,.

modekritiek inNRCendathetaantalartikelen nadiennietmeerzohoogis

n:

74 Konig, 'Glossy Words', 206.

^ De
datazijnbeschikbaaropdeRadboudUniversiteitNijmegenbijprof.dr.A.M.Smelik.
Ji innen het kadervan dit artikel bespreken alleen relevante gegevens; daarom zijn dagen
we

enmaandenwaarinmodekritiekverscheenhierverdernietverwerkt.

ANNEKE SMELIK EN ROSANNE DE GOFFAU

182

^tijgmgzien,evenalsvan2005tot2010,maardaartusseninblijfthetaantal

krantenartikelenoye

AlfiCHandelsbladttatalenperjaar)

dezaterdagkrant. Onzeeerstehypothese;dat dekwantiteit van7rt;£ele^

overmodeindeperiodevan1985tot2010- metschommelingen- ^

35
58
29

Totaal inclusief 1985

290

Totaal exclusief 1985

197

toeneemt,wordtdoordedooronsgevondendatabevestigd.
Auteurs

Tabel 2
Totaalperjaar

Volkskrant magazine

de Volkskrant

jaar)
1985
1990
1995
2000
2005
2010

Totaal gescheiden
Totaal samengevoegd

29
53

0

29

0

53

75

0

75

36
46

34
29

70

43

no

153

75

282

eenpaarmaanden,wathetbeeldvertekent. Hetkanooktemakenhebben

metdeintroductievanNRC.nextin2006;wellichtwordtdemodedaarin

vakerbesprokenomdathetbladzichmeeropjongeren richt(NRC. nextKniet

meegenomeninonsonderzoek).NRCisin2011begonnenmetj-enlifestyl^
bijlagebijdezaterdagkrant, waarvoormoderedacteurMilouvMRossumwerd

aangenomen(diehaarpositiebijdeVoikskrantervoorverhet). 78Hiermeekreeg
modevolgenshaarvanaf20ueenvasteplekinde^C:'ByN7?Cismodegeen
vastenvanzelfsprekend onderdeel vandekrant geweest, maa

incidenteeTbehandeld. '79Dezeobservatiewordtdooronzecijfersbevestigd.
77 Inhetjaar1990vanNRCHandelsbladontbrekendemaandenfebruari, junien"ktober^p
Delpher. BiJnavraagbijdeKoninklijkeBibliotheekblekendezeooknietinhetarchiefaanwezig.
78 'VanRossumwerdbijdeVolkskrantopgevolgddoorBregjeLampe.
79 M.Willems,'MilouvanRossum:"modemeerdanalleenklerenkopen",in: I
iojuli2oi8.

artikelenperjaarVoor

VolkskrantMagazineverschijntvanafi999alseenfullcolourb'ij'kgeSiJ

46

2005
2010

rmode stabiel rond
zeventig

taiszoweldeVoikskrantalshetVotkskrantMagazinegeraadpleegd;

93
2977

2000

deVolkskrant (totalen per

183

s^^olks/{rannaat hetaantalartikelenvan1985tot1995eenduidelijke

Tabel 1

1985
1990
1995
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Wehebbendegegevensookuitgewerktvoorauteurs.BijdeVolkskrantzijr
erm. tot_aal>°verzesmtervalJaren verspreid, 98uniekeauteursvoor443
artikelen.IndeVotkskrantschrijftPaulineTerreehorstverrewegdemees^

!rtikek^ove. r^odetus!en1985e"2000'waarnahaartaakwordtoverge^

nomendoorMilou
vanRossumtot2011.Erisdaarnaasteengrootaan^al
dat slechts
afen toe

auteurs

over

mode

schrijft. Bij NRC zijn

er

in

totaalo

ver

zesintervaljaren verspreid, 83uniekeauteursvoor289artikelen. Deauteurs

di!de_grootste. bijdrageleverenperjaarziJnweergegevenindevolgende

tabellen, evenals deprocentuele bijdragevandebetreffende auteur.'800"

m hetoverzichtvanNRCkomteensailla"tgegevennaarvoren,namelijk

datin2005naJettyFerwerdahetgrootsteaandeelindemodekritiekwordt

geleverddoordemternationaalvermaardemodejournalisteSuzyMenke^
dietot2014voorTheInternationalHeraldTribuneschreef.NRCmaakte'toen
liefst dertien keer Nederiandse
vertalingen van~Meunkes:

de keuze

om maar

artikelentepubliceren.BovendienwerdenFerwerda'sartikelengepubliceerd
inderubriek'Leven&cetera',terwijlMenkes'artikelenopgenomenwe7den
indekunstbijlage ofineenkunstmbriek. Ditlijkteenduidelijkvoorbeeld

teM jn van status en

macht: als Menkes

over

mode

schrijft> draagt dat meer

: danwanneer eenNederiandsejournaliste dat doet.
Rubrieken

InNRCwordtmodeinelkonderzocht intervaljaar steedsineenandere
^geplaatst. In1985vooral inderubriek -Mensenbedrijf; in1990
: Vormgeving";in1995-deWeekagenda';in2000 .deAgenda';in2005

8° Doorruimtegebrekneinenwehiernietalletabellenopmetdeauteursperonderzochtjaar.
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185

184

Dezedatabevestigen onzetweedehypothese datmode in NRCHandelsblad en deVoikskrant wordt weergegeven als een uiting van de populaire
cultuur oflifestyle en niet zozeer als (hoge) kunstvorm.
91

JoyceRoodnat;

1990
1995

29

Marijfce Hilhorst
KarinSchacknat
EdithSchools

2000

35
58
29

1985

2005
2010

47

Jetty Ferwerda
Jetty Ferwerda
Georgette Koning

9

Codering van beoordelingscriteria

9
6

20,7 %

20
16
17
13

42,6%
45,7 %

29,3 %
44, 8 %

Nadezeeersteverkenningzijnweverdergegaanmeteendiscoursanalysevan
de artikelen in NRCHandelsblad tussen 1990 en 2010, waarbij om redenen
vanhaalbaarheid hetintervaljaar 1985afviel, en deartikelen in deVolkskrant
verder niet meer zijn meegenomen. Voorhetkwalitatieve onderzoek hebben

weopbasisvan dehierboven besproken theorie twee hypotheses opgesteld.
Ten eerste veronderstellen we dat mode in NRCin deperiode 1990-2010 op
steeds serieuzere toon wordt beschreven, en ten tweede dat de legitimiteit
van modekritiek toeneemt.

1985
1990

1995
2000
2005
2010

25
51
73
69
73
152

InekeJungschleger
Pauline Terreehorst
Pauline Terreehorst
Milou van Rossum
Mitou van Rossum
Milou van Rossum

4

36
41
22
31
82

16%
70,6%
51,2%
31,9 %
42,5%
53,9%

Naeenstrengere selectievielenartikelen overmodefotografie, beauty,haar,
sieradenenlezersbrievenaf,zodatweonsbeperktentotevaluatieveartikelen
overmode dieeenwaardeoordeel gaven. Het coderen vandeovergebleven 290
artikelen ismetdehandgedaanaandehandvancriteria uithetonderzoekvan
VandePeer.Zij stelde achttien categorieen opomdestatusvandemodekritiek

te achterhalen, en demanier waarop modejournalisten met behulp van bepaalde criteria proberen omlegitimiteit teverkrijgen (in dezinvanBourdieu).
Percriterium turven we hoe vaak hetvoorkwam in de onderzochte artikelen:

.

'Hoe meerjournalisten een beroep doen op een criterium, hoe legitiemer

Leven&cetera-;enin .ow-Kunsf.Daarbijvaltopdatinhetbetr^

hetwordt'. 81Detoename ofafname inlegitimiteit wordtdusbepaalddoor

=S=^i^S52£
ln^i^r^^ek^rvolgens/mod^m^95^^

hetuiteindelijke aantal hits dateencriterium oplevert. WehebbenVande
Peers categorieen ongewijzigd overgenomen, waarbij eencodering gegeven
werd met eencluster aanwoorden offrasen die met eenbepaalde categoric
overeenkomen. In de categoric 'het heden' zijn bijvoorbeeld begrippen als
'up-to-date', 'hedendaags' of'actueel' meegenomen in de codering. 82
Intotaal zijnerachttien categorieenvoordebeoordelingscriteria gebruikt
voordecodering: schoonheid; functionaliteit; vrouwelijkheid/mannelijkheid;

elegantie;materialiteit; commercialiteit; persoonlijke stijlvandeontwerper/
modehuis/drager;oorspronkelijkheid;traditie;hetverleden;hetheden;de
toekomst; cyclisch/lineair; vakmanschap; modeontwerp als intellectuele
praktijk; het nieuwe; verandering; kunst.

^ecel;eue7pTrjaareenmodespecial, metdeseizoenenv^^^

^eT,^<mapacrtJ:anmSeptember.In^ yo^^a^valtverderopdat r
skchts'sporadisch inderubriek'Kunsfterechtkomt.

8i VandePeer, Gekniptvoorhetmoderne, 108.

82 Decoderingenzijninkaartgebrachtmetverschillendegrafiekenendiagrammenmet
:el.Dezenemenwenietopinditartikel,welbesprekenwederesultaten.
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decategorieen-modeontwerpalsintellectuelepraktijk-en'veranderine'

Kwalitatiefonderzoek: Critical Discourse Analysis

meer dan300hits op.

Nadeverzamelingencoderingvanalledatazijndezenadergeduiden

gemterpreteerddoormiddelvaneendiscoursanalyse.
Hiervoorhebben^e
Critical Discourse Analyse8
tet model gebruikt van Norman

Fairclough,

de

EenCritical Discourse Analysis onderzoekt hoeeen discours betrokken

is'inmachtsrelaties doormiddelvaneenanalysevandriedimensies:de

^ Hetbeeldschommeltvaakwat,maaroverdelangeretijdspannezienwe
.

fnemen:schoonheid,functionaliteit, vrouweliikheiri

mannelijkheid, elegantie, traditie,

het verieden,

cyclisch/lineair;materjmliteit',

ena;mn;erci_e-_Daarbijvaltopdatdecateg"rieen-elegantie-en-cycIiscW

,

geschreventekst;hetproductie-eninterpretatieproces vandetekst;mde

"uberhauptweinigscoren. Hethistorischeveriedenentraditieworden
gaandewegminderbelangrijkgevondenindebeschrijvingenduiding;an

baseert'Fairclough eendriedeliganalysemodel: debeschrijvinggaatomde
formeleeigenschappenvaneentekst;deinterpretatie heefttemakenmet

isgedurendedeperiodewaartenemendatdevolgendecritena'^nem^

^ocialevoorwaarden voorproductie eninterpretatie vaneentekst. Hierop

derelatieTussen de\ekst eninteractie;endeverklaring betreftderelatie

tussenmteractieendesocialecontext.DeCriticalDiscourseAnalysismaakt
hetmogelijk omhetimpliciete discoursteachterhalen door I

t'elettenopstijlhgurenendaarmeedeimplicietverwevenwaarderingte
achterhalenopbasiswaarvaneenmodecriticus ietsgoedofmindergoed

vmdt84Nuancesintaalleggendeonderiiggendeideologicvaneenartikel
bloot,'waardoorduidelijkwordt opwelkemanierdebetreffendejournalist

mode.Ookhetbelangvanfunctionaliteit neemtafalscritenum.'

. " H<;ewelhetbeeldookschommeltbijdetegenovergesteldeontwikkeling,

^akmanschap,modeontwerpalsintellectuelepraktijk,persoonlyke'stTji'va'n
deontwerper/drager,

oorspronkelijkheid, het meuwe7veJrandeJri>E
hetheden,endetoekomst. Wezienookdatmodejournalistenm"toeZ
mendematemoderelaterenaankunst.Ditkomtenerzijdsomdat'd^mode
vakerinmuseawordttentoongesteld,maarookomdatmode",
kunst,

WOTdtInetdekunstenofdat mode^ eenkunstvormwordt^^

verbandishetopmerkelijk datcategorieen dieeenbepaalde^enheTd

hetmachtsveld vandemode probeert tebeinvloeden enaanlegitimiteit te
winnen. 8sDeCriticalDiscourseAnalysissteltonsdanookinstaatomeen

v!rondlTl!Tllemaakoenemen:zoals <vakmanscha^

strijdomlegitimiteit teachterhalen:hoeserieuswordtmodegenomen, en
wordtmodegezienalsuitingvankunstofvanpopulairecultuur?

vanautonomekunst.Indezelfdelijnvaltopdatmodeindeloopdena

Resultaten

Intotaalverschenen ertussen1990tot2010inNRC197artikelen overmode.

Nadecoderingblijktdatvanalleachttiencriteria'materialiteit' decategone

isdiehethoogstescoort metmeerdan1800hits.Ditbetekentdatmateriele

e^oorspronkelijkheid'.DaarmeeplaatstmodezichaldichtbijhetdiscouTs

b^eoordeeldwordtophaarintellectueleinslag:erwordtvake7benoj^d

> collectieofmode-item eenverhaalverteltofietsbekritiseert^fe'r
wordtgestelddatzo'nverhaalofkritische instellingjuist"ontbreekt"De

categorieen-hetnieuwe-en-verandering'lateneenlichtestiJRinszienvan
ongeveer
tenprocent. Ditligtvoordehandalsdetegenovergestelde criteria
erleden>

vanlv

en

'traditie'Juist afnel"e".

Nu wordt mode

; actueels ofals iets datdetoekomst verbeeldt.

meer'gewaardeerd

zakenzoalsdebeschrijvingvanstoffen,devisueleaspectenvantextiel,de

taterpreterenwedezegegevens,danblijktdatonzehypothesesbevestie
warden:modewordtopsteedsserieuzeretoonbeschrevenm^e period

grootsteplaatsinnemenbinnenhetcorpus.Hierisietsinteressantsaande

^van1990tot 2010in^C//anrfe/sAW. Weliswaarvalt mode eerder onder
istyle enpopulaire cultuur, enniet zozeeronderkunst, maar datzijr

beschrijvTngvanhetsilhouet,enderelatievandekledijtothetlichaam,de

hand,wantoverdejarenheenneemtdecategoricmaterialiteitbeslistat.
Materialiteitwordtopgroteafstandgevolgddoorschoonheid:waarderingen
ofmode mooi, lelijk, leuk, aantrekkelijk ofsaaiisleveren 328hitsop. <
8s N.Fairclough, LanguageandPower(Londen1989).
84 VandePeer,Gekniptvoorhetmoderne,104.

85 H. Janks,-CriticalDiscourseAnalysisasa ResearchTool',in:Discourse:Studies i
PoliticsofEducation18:3(i997), 329-342, aldaar330.

^remendieopzichzelfookaanbelangenvaliditeithebbengewonne^
erendaterlangzamerhand eenkritisch discours ontstaat over

e^waarinzoweldeesthetischealsdesocialeenculturele perspectieven

^anmodeaanbodkomen.Samenmetdetoenamevande^a^e^van
taantal
artikelenovermode,enanderegegevenszoalsdeaanstellir
eenvaste modeJournaIist, kunnen
westellen dat Ae legitimiteU^
lM
^odekritiekinhet^C//aWe/^rftoeneemtinded~ooronTonderzt ochtle
twintigjaar.
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overdevoortschrijdende legitimering voortuithetfeitdatwijmodekritiek

Conclusie

inditartikelhebbenwebetoogddat-odekritieksinds^Sg^deUjk

^^7^^^^^^^ ^riante ^:S^
^^"Z^l^^npin^eonderzoeknaa^mod. knt^^^
s*zr^*-^"^».^^^
IZg^rg e^ode7rdengemterpreteerd;a^^
SS^aT-F"^kr
ch^^^^
^^anaSelenover modeneemttoe,zowelinNRCalsdevolkskran^
^Z'o'^lT^neT^r'teg"^^

SSSsij^sSzS

^s^=^^ss
^^^^dadlf estyleenpopu^e-cukuu^^^^^
envaUditeithebbengewonnen.Ookinditsoortrubric

opzichhebbenonderzocht,ennietinrelatietotdeanderekunsten.Wij

nemenwaardatmodesteedsmeerintermenvankunstenesthetiekwordt

besprokenindemodejournalistiek, ookalspeelteenbrederecultuurkritische

invalshoekookeengroterol.Volgensonsisdatlaatsteechtergeenprobleem
maar eerder een noodzakelijkheid, omdat mode zich nu eenmaal moet

bewegentussenkunst-encultuurkritiek. Modekanimmersnietlosgezien

wardenvankleding, enandersom, kledingkannietlosgezienwardenvan
mode.Modeisdanookfundamenteelandersdandeanderekunsten,omdat

hetnietalleeneenesthetiekmaarookeenbelichaamde, alledaagsepraktijk
betreft diealle mensen aangaat.

Alslegitimering alleenwordtgezienalsbelangstelling vooresthetiek, of
een

opschuiyi ng

van

mode in de

richting van kunst,

dan blijft

legitimering

inderdaad achter.Maaralswelegitimering ookbegrijpen alseentoenemende

belangstelling voorderoldiemodespeeltindehedendaagse cultuur, dan
kunnen wenietandersdanconcluderen datmodekritiek zichtoteenserieuze

r^^^^^'^-^^ -ofhln-onteworpen

takvandejournalistiek heeftontwikkeld. Uitonsempirische onderzoek

T^;::hned:$^,
^.a--^""*"-jk;u,^^^
enwT. ^:^"c.an. rn

Modekritiek isnietlangerhetondergeschoven kindje in dejournalFstiek,

.

k,

nDg:^. ;y7e

^d^

concluderenwedatdieontwikkelingdelaatstedecenniaingangisgezet.

maar is uitgegroeid tot eenvolwaardig onderdeel van zowel de kunst- als
de cultuurkritiek.
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#RhodesMustFall en de erfenis van het

Europees imperialisme1
Rosemarie Buikema

Abstract

DezebijdrageanalyseertdepubliekeherinneringaanCecilJohnRhodes,
een van de meest gevierde en herdachte imperialisten ter wereld, en
brengt het moeizame proces in kaart van de dekolonialisering van de
publieke ruimte. Het onderzoekt vervolgens verbeeldingen van politieke
transformatie enherordening vanhetkoloniale archiefzoals geproduceerd
door de Zuid-Afrikaanse kunstenaars Wim Botha en Sethembile Msezane.

werkzaam inhetprimair onderwijs.

Dezeactivistischekunstenaarszijn postkoloniale intellectuelen, die de
op eurocentrische waarneming gebaseerde wereld in twijfel trekken.
Doordatzij kennistraditieskritisch onderde loep nemen en aan elkaar
verbinden, ontstaan er diasporische kennisnetwerken die in het ideale

geval de weg zouden moeten vrijmaken voor de aanvaarding van een
politickvan eenpermanente spanning.
Keywords:Cultuurkritiek, Postkolonialisme,Activisme,CecilJohnRodes,
Wim Botha, Sethembile Msezane

Op 9 maart 2015besmeurdeChumaniMaxwelein Kaapstadhet bronzen
standbeeld van CecilJohn Rhodes met menselijke uitwerpselen, afkomstig
vaneenmobiel toilet uit de township Khayelitsha. 2 Cecil Rhodes (1853-1902)
1 Delenvan dit artikel zijn gebaseerdop onderzoek, eerdergepubliceerdin R. Buikema,
Revoltesindecultuurkritiek(Amsterdam2017)enin eenbijdrageaanS.Ponzanesi& A. Habed
(red.), PostcolonialIntellectuals inEurope(Londen/NewYork2018).
2 Khayelitshais eenvan degrootste townshipsbuitenKaapstaden eenvan de districten
waar- in deaanloopvan de#MustFallprotesten - dezogenaamdeToilet Oorlogplaatsvond.
Dezeprotesten hadden als doelwit de ondermaatse sanitaire voorzieningen in Khayelitsha en
eisten fatsoenlijke riolering (zie:Z.Matebeni, 'Southern Perspectives on Gender Relations and

s,F.,Tenstrijdetegenhetverval: Cultuurkritiekin diachrooneninternationaalperspectief.
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