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2wasmodekritiekhetondergeschovenkmdjebinnendekuns^en^ultuur-
krit?ek."Maardie tijd is voorbij. Mode is 'in'; 'fashion is fashionable'. Bloggers,
influencers en fashionista's tuimelen over elkaar heen om opmternet en
sociale media -de laatste modetrends' aan te kondigen. Celebrity's warden op
dTvoetgevofgdom de nieuwste trends te spotten. Modetentoonstellin§en k:
^rennm'seageheidblockbustersop. ofhetnugaatomeenhistorischoverzicht
van Nederiandse mode, een museale collectie, ofom overzichtrtentoonstei-
Uneenvaninternationale ontwerpers alsJean-Paul Gaultier ofNederiandse
om6werp7rs'aTsde'koninklijkgoedgekeurde-JanTaminiauofcon^pmele
"fash'io'n'artists- als Viktor&Rolf:2 Succes verzekerd. De Amsterdamse Fashion
Wee'ktrekt vele bezoekers. Documentaires en films over modeontwerpers
zynpopulair; recentelijk nog de documentaire over Alexande^MCQUe^n
^Joi8)olfdekl'eine hausse aan films en televisieseries OVCTCOCO chaneL De
journalistiek kan niet meer om de populariteit van mode heen.

Mode is 'in'

De recente juichende - en vaak kritiekloze - omarming van de mode als
fenomeengaatbijna gelijk op met de serieuze modekritiek die^in de afgelopen
vijftienjaar eenhoogsteigen, zij het vertraagde, plaatsheeftverwor^n
hrtmedia'landschap"3 Modekritiek had al langer haar plek in internationale

our7ydschriften als Vogue, Elle of Mane Claire, maar wordt nu ook^
1 serieus genomen. Internationale namen zijn;

bekend bij het grote publiek, zoals Anna Wintour van deAmerikaanse
Vo0ue, SuzyMenkes (meer dan 25Jaarvoor de InternationalHeraulTnbwe\
en°Cathy Horyn (meer dan een decennium voor The New YorkTimes^ Het
beroep"van"modejoumalist is mede door films als The Devil Wears Prada
(20o6) populair gemaakt. __^i... ^_i,4

Tot midden jaren 2000 liep Nederland achter met serieuze mocleKrlneK^
Maar die achterstand is in de afgelopen tien tot vijftienjaar in rap tempo

2 Respectievelijk: Ode aan de Nederlandse Mode, Gemeentemuseum Den Haag 20^;ou^{
fa^^^Mus^ recht:^^e^^^^^^^^^1
^^^^amam^, Centraal Mu. eum ^echt-^vt kh}r&^^:^
IKZtha°lRott"enlam, 20.8: Dit zijn maar enkele voorbeelden van de vele modetentoonstellinge"

13n deFaGrStean TaLeSoning Cultural Criticism: An Inquiry into Fashion Criticism and its Delay

m Leeitimization', in: Fashion Theory (2018 online), 1-18.
4" - N. van de Berg, -Een kritieke stilte: de Nederlandse modewereld mist (
kritische stem', in: Boekman, 15:57 (2003), ioo-io6.
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ZlaS;mededoordat Nederlandse mode steeds meer grond onder de

Sek2hmnTJlm ;hwdIJk°°derzod^^^^^^^^
^^th l ens,eleuze krantende mod^^^^
^Z^°lmc. f':°Msb'^B^::r:^^^^^
dlG re!fvoor Elsevler weekbl^, en Fio'naHeringTn GLeo"r^ttT^
2Zl aanta!bekende-namel:inl (;e<I;;;:^I^S^^n^
g^Ilh ^anmoderedacteurenais K^
e^°, c^;e, T.X; T,TO,or'k:;t';a:dl: N:d:=
^oTh:T^^ltr°":Mt;ziJnbFn 7rote^^^^^^^
tL^Z^evisieoptredensvoor //an^e;;^^;^^
..Modekntlekmag dan niet meer in het verdomhoekje zitten, maar
S^S:^^:rd rtm^:l;;=::^^^d2Ldlo nde?oeken zijn Yooralsnog "P eInhaJndTevtell7ncIV^h^
^d:rirds!TOld '!rvriiwel geen oncie --kvooAand^^Z^
trmgCTVOrmen.een comParatieve stud7e"naarm'odaej^n^isuUIezkTn
^::LTle elNederlandsekwaliteitskran^-nTus7nn:jZ^
s^"Drhsolz;:p;iie :^°TH;t'Ie"k"I"'d^^^^^^^
ilr ",?/lh "fdstu.kvormt een eerste aanzet tot vervolgo&nd:rzo'euk. Hcet1
^tln tw^elenuiteen: eerst geven -n'over'zich^re Zn'd vTnt
^mj^^'^:^w^w:^^^^^^
^ond.Lrdeelvan een brcdere kunstkritieI<"ene7z;jdsl erclu;;uuuTkKrr^
;n^;!Jds;^TOtee r"doenwevers;a§;::^Z^^S^^
lT:m^k^ekm^c we/SA/arfenrfe ^^^^
Stnol^^,^ff^ft"/w:OJ:=^^^
^nd, lmodekritiek in NRCHande^lad heeft 'zifooTeeTkZZZ
.d^JcSl^^?ftl=^^^
^;^ZSld ^^rmo^nt^CTS(^
^,odr.:dnt^k'"8erten2e Ned"landseda»bladen-^^^^^^^^

^ ^^s^wu^'umBlue'contempor^Dutchfash^^^.

i=^=|5===S=
^°^S^. 'Fasllion Reporting in crcss-Natio»^^ct^5-. oo5, in: P^cs 36=6

r'SS^^?^^"'"""'"""'""
^^<:SU 'Afode e'mAfe^a';dse^^;a^^("adboudUnivers, teit
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Modekritiek

Modekritiek bepaalt^a^ mode is ofwat niet, enwatm ̂ mod^ww^
^o'^^-^eie nenje^alo^^^^Iilnt:of^tisTaunno'20i°8zSndierenprints in, grotebgo-s ""k(waren^oo^
^^^^z^^^w^^^
^d^ek±ee^kwalUeitsgrens: wat is 'goede'^of ̂edTE^m^;^
^^d:oonie ten^p^. ;e^^^^^^^^^^i^^^"^akmoeilijkteachterha^nm^een^e(^^^
meX'S'^"'P^-""eendmddi^'1"^
ZsmssomSBen3 oveTduidelyk'iswat modieus is, terwijlhetvoorje^
^".IT^ylT^ft'K^^n^^
lreoIndutlhelre xt"Sm odel^ntwerper ofkapper: erwordt da^door de^y
^^^^^f^moM'!'sbw^

1 dat dan zo is. ^ ^ ^^^^
^Sel ^nd:?e^empirische onderzoek naar mod.krm^de
A^^^^^TheNe. yorkTirnese. Mern^onalH. raM^u^
^^n^;9'e^o;b^kt'dat de modekritiek zich heeftont-Md^n
t::mb:^^n:r^l^^"''^k, M^^
^oS'n^he^a^schoonheid. vaknumscha^n^^^
^huetue?nd;andeeeuw draait het veel meer om imagoen;dmtiteL t^1;
lTkn^i:d^»kminteopde», ten.^^d^te^^^^
^S^^me^oph. tverhaal eromheen; s^temn^^[^g^fZ
::Z^oc;-:;n;..«dk7how:»;In,ago^
ceceln bleschryvmg van hoe een mouw in een schouder is^ezf ofhoe^
^^^g^^fo^opbeeMenverhaalheeftwaarsd^^
:kkTeDX"ST;pk:::^^^^^^^^^^^^
Sa'nThetZoVto^RolLNandavan den ^

b^som:Zijvindt dat dit soort ondraagbare kledin^e b"ve^n;^
^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^wFkkeUngheeftdoorgemaakt sinds midden jaren tachtig. Niet

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

7n ges^ven modejournaUstiek (Dissertatie Universiteit Gent 2015), i.

ii Idem, 140-

12 Idem, 142-

13 Van den Berg, 'Een kritieke stilte', 102.
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alleen neemt de hoeveelheid artikelen over mode toe, maar ook wordt mode
steeds serieuzer benaderd.

Dat is internationaal ook het geval. Modejournalistiek bestaat vanafde
jaren twintig van de vorige eeuw, maar werd meestal anoniem bedreven
en werd ook niet als zodanig benoemd. l4 in dejaren vijftig began The New
York Times de naam van de journalist te vermelden. Pas in i99°4 werddoor
?!!!e,l,fde, k.ran!de term <fashion critic' gei"troduceerd en wel voorAmy
Spmdler. l5Vaak noemen modecritici zichzelf journalist, of'reporter7of
redacteur; dat laatste vooral in het geval van modetijdschriften. 16 Ook in
Nederland warden de modecritici vaak aangeduid als 'modejournalis^ of
.

moderedacteur'. Meestal nemen ze velejournalistieke genres voorhun
rekening: nieuws, reportages, interviews en achtergrond. In dit hoofdstuk
gebruiken wij het meer gangbare woord modejournalist. Vaak wordton-
derscheid gemaakt tussenjournalisten die voor modetijdschriftenofvoor
kranten schrijven, omdat de krant voor een algemeen publiek is dat al dan
niet in mode is geinteresseerd. Bradford stelt dat eenkrant meer moeite
moet doen om het onderwerp relevant te maken voor een breder publiek,
door mode te duiden in haar economische, politick en sociale context17

Het woord^'kritiek' impliceert een kritische en afstandelijke houding. Dat
staat in schril contrast met de meer persoonlijke en vaak onkritische"toon
van bijvoorbeeld bloggers ofinfluencers. 18 Recente academische studies
wagen zich aan definities van modekritiek. Van de Peer schrijft in haar
proefschrift dat modekritiek zowel de vraag behandelt 'ofiets behoort tot
(goede) mode', als dat de criticus 'deze oordelen rechtvaardigt'. 'sVolgens de
definitie van modekritiek die Peter McNeil en Sanda Miller geven, gaathet
om beschrijving, interpretatie en evaluatie. 20 Johannes Reponen volgt Noel
Carrolls bekende omschrijving van een criticus als iemand die 'engages in
the reasoned evaluation of artworks'. 21 Dit betekent dat een modejo^mahst

H ^ F. Granata, 'Letter From the Editor', in: Fashion Projects 4 (2014), 1-3, aldaan; K. N. Best, The
. of Fashion Journalism (Londen 2017).

lcR'Martin' 'Acldressi^the Dress'-in:M- Berger (red. ), The Crisis of Criticism (New York 1998),
55-69, aldaar 54; Granata, 'Letter From the Editor-, 2; F. Granata, 'Fashioning Cultural Cnti'ciT,'
lo-lg.

li6.. J'_Reponen'. 'Fashion c:riticism Today?'. i": A. de Witt-Paul & M. Crouch (red. ), Fashion
l2on), 29-4i, aldaar32.

17 J. Bradford, Fashionjournalism (Londen 2014), 43.
i8 Boekman, Themanummer 'De nieuwe kunstkritiek', 26:106 (2016).
19 Van de Peer, Geknipt voor het moderne, 2.

^ P. McNeil & S. Miller, Fashion Writing and Criticism. History, Theory, Practice (Londen 2014),
» Reponen, 'Fashion Criticism Today?-, 31; N. Carroll, On Criticism (Londen 2009), y.
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de positieve en negatieve kanten van een kledingstuk beschrijft, analyseer^
interpreteert en contextualiseert en het waardeoordeel onderbouwt met
argumenten. Ook Lars Svendsen baseert zijn deftnitie op carrou- wan-
ne°er hij schrijft dat modekritiek bestaat uit beschrijving, vergelyking^,
contexmalisering en interpretatie, die gezamenlijk het belangrijkste doel
ondersteunen: de evaluatie. 22

In bijna al deze definities gaat het om modekritiek als eenvorm van
kunstkntiek, dat wil zeggen als'een evaluatie van het object: het kledingstuk
ofd7seTzoenscollectie"Richard Martin benadrukt echter dat modekritiek
ook altyd cuTtuurkritiek behelst, omdat mode gaat over hoe mensen zich
mhet dagelijkse leven kleden. Mode raakt aan een culturele praktijkvan
zelfexpressie en sociale distinctie. 23 Choi en Van Dyk voegen daaraan toe
dathe'tbij'mode ook om een grootschalige industrie gaat. Zij stellen dat
modekritiek zich daarom altijd beweegt tussen enerzijds kunst
mee7ophetesthetische aspect van mode is gericht, en anderzijds cultuurkn-
Uek die de historische ensociaal-culturele context onder de loep neemt
^Ti'hebbenals eersten een uitgebreid interdisciplinair model ontwikkeld
voor modekritiek om recht te doen aan al die verschillende aspecten van
mode^24 Het is duidelijk dat het voor alle academici bij modekritiek zou
moeten gaan om een gemformeerd en beargumenteerd waardeoordeel.

Vluchtige mode

Dat academische belangstelling voor modekritiek lang op zich liet wachten,
ishet gevolg van de dubieuze'status die mode had. Die la8e status komt
door twee zaken: mode geldt als vluchtig en als commercieel. 2? Daarmee
wordt mode tegenover kunst geplaatst. In de woorden van Valene Steele:
. HistoricaUy, fashion has tended to be dismissed as superficial, ephemeral,
and material. By contrast, art has been valorized as significant form, eter-
naHybeautiful^and spiritual in nature. '26 Deze dichotomie tussenmode
enkunstleidde tot een defensieve houding, niet alleen bij de modekritiek

22 L. Svendsen, 'On Fashion Criticism', in: G. Matteucci & S. Marino (red. ), Philosophical
Perspectives on Fashion (Londen 2017), 107-117, aldaar 113.
23 Martin, -Addressing the Dress', 55.
^ K. H. Choi&L. van Dyk, 'An Inclusive System for Fashion Criticism-, in: Internationaljour
of Fashion Design, Technology and Education 11:1 (2018), 12-21, aldaar 19.
25 Martin, 'Addressing the Dress', 55.
26 V. Steele, -Fashion', in: A. Geczy & V. Karaminas (red.), Fashion andArt (Londen 2012), 13--.
aldaang.
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1z.e!Lm^r,oolv anmt. modestud!es- Hoewel de grenzen tu^en hoge en

^u^te^woordiggeslechtz^nn^^eige^kZ^
:TsandCTWerpvan studie zoumoe:n ^SZSZt:^"^
^uleelll ag"ta;ushou(len-27 Granata schreefin'^n^D^iZZ
cement made in the field of fashion <;;t, cism: ̂ t^e^^f
respect for the field is still extant. '28 - "'"""'"' '

... N^s^anderingmderdaad de essentie van mode. I" een beroemde defini-
^^,H;^wto''dal.fas.h'°nis-th~erapMan^^^^^^^^^
S^9 doordatmodecontinutransformeertom^mdemode-'tS
:T^fiS?USTran~daa"g^
^^lb^elnTK^^^^^^
lh!tmddenvan de,negentiende eeuwgingenerTtemm'enop'^o^
^"SHlto,plk,^Gra"?ha^^^
^^^urLi!k!pseudoniem'Maximiliennede^rc^;aagde^Sin ^kla ltenalleenmaar in commerciel<3 ^ over mode werdgeTcTr eZ?
,
n M;ltT;mdlndenegentiendeeeuwenke1^
^^rs.a?charles Baud;Iaire> °-Wilde .;I^:^SZ^
^^ukuu^nt;ekveAondigden zij de^^tege^teiii ng^;^;
^^r^^^modciduidelyktotdewereld:a:^^^^g
^^:mode"hunt en schittert: Maa-""^-au;e^s^^^
^^^Sn dekrachtvan mode-voorde dandyB^ain;^^
dnen^dln g:ln d^moderne man een 'Poetische-sch7onh^7n;:a7ooTeZ
SS, schoonheid>' omdat mode'een uitdrukkmg7s'van'uuniZseTe1
^lkh!;dll;, ;874sfcrfe"'^^^^^
^^^^eI^niemm)achtedities^hettii^^'^X
^t!o!LTk^wasmodeeenvormvankunst^^
^^^ ch!benaderingvergde'oscarwllde^^^
ml °^be[msv^een modieuze verschijning te onder1trepen:ULookIg
g^d:m^e"!ngwellis a necessity Havin§a P^oseinlife^not:^^
eelraldevellu teprakenovermodedieaanhemwordentoege"s^
,.
scihTCTLalsBaudelaire> Mallarme en w^e, en la7erWaIt6erBlenJa^n^

maakten mode tot een essentieel onderdeelvanhunkritisZL Cov^d^nng
2I  01 & van Dyk' 'An Inclusive system for Fashi°" Criticism-, 19.

i, 'Fashioning Cultural Criticism', 13.
32o9 ^to nFltr led'"D:;am;FasA/o" andModer^y (Newjersey .003 [,985]), 3.30 Gra".ata'Tashioni"gcu'tural Criticism', 3. ' ""'r '. '""'J"1^ ̂ udwow'3'
^ IudeLmh.mann' Ttgersprun9' Fashion'" Modernity (Cambridge/Londen .000), .8.
^^3t:::;^^snognletSevonden-ieh«P://thinkexist. co. /quotat, on/

?ood._and_dressing_well_is_a_necessity/i5387i. html.
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van de aard en de ontwikkelingvan de opkomende '""^rrae cultuur-^h
Ldeh^aunn'verkenUnzijnboek7Y<7ersprun<7 de modemistische geschriften
;^de"zeenandereschrijvers. Hij stelt dat zij mode ̂nals^en^nherc^
^nomTenvl andemorie7nUeit. Wantmodeheeftallestemakenmethetstadse
re^vandemetropool met zijn nieuwe warenhuizen als ware paleizen

voo'rdenieuwemiddenklasse. Mode is au fond modern. _^ ^
J<DeuD^mosoofen"socioloog Georg Simmel legde aan het begin van de

neg^^le eeuwmzyn klassiek geworden -'tol mtwa^";^^
SrZanTthema^Omdatm^dezichkenm^^^^^^
^anTrmeuwewrm'envanconsumptiewaarmeed^opkome^^^^^^^^^
ZsSk^nderscheidenvan. oweldehoge^alsd. ^ere^s^^
^A^eZa^soc^gThorsteinVeyen-begnjptS^^de^
:^mis^laachtdiesocialerekUesvorn^ft, ^m^^s^
^^^ ̂ riy^iemands klasse. Hun c^uu^ekh^ftn^
zzlo"enelru^nZl ar7chuw^de'of7ermanende bedoeling, ma^eerto^n
^^^^beg^cmtstaatword^soo^d^^^

lluSimm7enVeblen betoogden ook dat mode in het dagelijkse leven^en
du^liJkescheulslyntussen de seksen treUen datindem^^u^
Z^^het"typSvrouwelijke domein behoort. Jui^datMsto^s^
^ZndLmssen^odeenvrouwelijkheidwordtdoorhedendaagsemode-
;heo"retuicra"angegrepen om de lage ^^u^vanmoden^te^U^^
BTrba^^mk^penthaarboekFas^onZert^/s^metdezinTashio^^^^^
^el;^o;dav.ygood reputation^ Ze stelt datmodebyu^k^
wao^tZuperftc'iaUty; frivolity and vanity-, wat mode "nherroepeUjk^
^e'^^t'vrouwelyke-plaatst. Francesca Granatai^^ov^gd
rardTecounnectietussenmode en vrouwelijkheid heeftgele. d tot delage

status van mode en de veriate legitimering van modekntieK-

Tussen commercie enkunst

Dan is er het commerciele argument om mode, en inhaar kielzog^ze^
^ge modekntiek;niet'serieus te nemen. Al in 1899 steM^^^
m"odeeoenvoorbeeld is van -conspicuous consumption- en zelfs 'conspicuous

34 G. Simn,el, -The Philosophy of Fashion., m: D. Clarke, M^Doel & K. Housiaux (red.), The
"Consumption Reader (Londen 2003 [i9°5]). 238-245, aldaa"- 245.
35 T. Veblen, Theory of the Leisure Class (Oxford 2007 [1899D- ^ ^_ ̂ ^^ ̂ ^^ ^
^ K. ^Znl^^ZeU, e,. t: Trends and Cycles in tke Fashion System (Oxford .005),.

37 Granata, 'Fashioning Cultural Criticism'.
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waste-; mensen laten met hun kleren, schoenen en accessoires zien dat ze
geld (over) hebben.38 In zijn artikel over modekritiek steltReponendat'mode
TOak gezien wordt als -a somewhat disposable consumer-basedmdustov?
De commercie van het modesysteem is evident en hangtsanienme\'de
.

feverish change' ervan: wil iets in de mode zijn dan moet~demdustne
voortdurend nieuwe kledingstukken produceren.

Nu het woord Industrie valt, is het belangrijk om een verschil te maken
tu^senmodeenkleding, ook al warden de termen in de praktijk vaak'door

:t. In de modetheorie staat mode voor een symbolisch systeem
vol betekenissen. 4" Mode tekent de glamoureuze wereld van'zowelde haute
^out,ureals de Pret-a-Porter'de ontwerpers, de catwalks en de topmodeTlen;

; dujdt op een materiele en belichaamde praktijk;^ de"te~xtiele
en dagelijks op hun lichaam dragen. De mens

is een geklede mens; niemand gaat naakt over straat. 42
De kledingindustrie is een van de grootste en snelst groeiende industrieen.

en wordt momenteel gewaardeerd op drie triljoen dollar, heeft'mondiaal
75 miljoen mensen in dienst, maakt twee procent van het mondiaTebTuto
nationaal product uit, en zeven procent van de totale wereldexp'ort^ln
Europa bereikte de textiel- en kledingindustrie in 2017 een omzrtvan 181
biljoen euro (Euratex^). Er gaat in mode en kleding dus veel~geldom.'

De nauwe band tussen mode en commercie wordt in de modekritiek
LaaILals_probleem ervaren-45 Modetijdschriften zijn afhankelyk'v'an
inkomsten uit advertenties van de mode-industrie, en warden daard'ouor

'_snel gezienals spreekbuis van de modehuizen en als ongeschrk tvodr
kunstkritiek.^ Monica Titton stelt dat modekritiek geen geves5e vorm'v"an
journalistiek is, zoals beeldende kunst- ofliteratuurkritiek da^is, ^

- economische symbiose tussen de mode-industrie en de mode-medil

38 Veblen, Theory of the Leisure Class, 113.
39 Reponen, -Fashion Criticism Today?', 31; Carroll, On Criticism, 32.
40 Y'K_awamura:,^!/z'o"-o/w An Introduction to F^hion Studies (Londen 2005).
41 J, ]Entwistle' TheF^hioned Body: Fashion, Dress andSocial T/zeory (Oxford 20^
^l^°;"S!rJ ohnFhigel (1930) heeft overtuigend betoogddatklecHn^n diepste
^^^b^etotversierin&CTPasint^edei^tantieoI^rPe"-^esc^^g
tegen het klimaat ofom redenen van zedelijkheid.
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.. 'InFashion Meciia' "churchand State" Dissolves', in: Business of Fashion (2015),

^v^sinessoffashionxom/articles/intelligence/in-fashion^^e^hZX
2-dissolves (geraadpleegd op 16 oktoberzoiS).

46 Van de Peer, Geknipt voor het moderne, 30.
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Kwaliteitskranten zijn daarentegen injournalistiek opzicht onafhankelyker
en objectiever. 47 Toch werden ook gerenommeerde Joumalisten, a^suzy
Menkes ofCathy Horyn na een negatieve recensie soms (tijdelijk) niet
meer toegelatenwerden bij shows van bepaalde ontwerpers, wat betekent
datdemodeontwerpers een zekere macht uitoefenen en onafhankelijke
journalistiekkunnen dwarszitten. 48 De modepers zal zlch akiJd rekenschaP
moeten geven van commerciele belangen, wil zij een legitieme plek in het
journalistieke landschap veroveren.

"Dedubieuze status van mode als vluchtig en commercieel heeft ook in
Nederian'dgeleid tot dedain over modekritiek. Een grappig citaat wtde
Volkskrantuit 1999 kan dit illustreren. Joost Zwagerman windt zich op over
Rudy Kousbroeks geetaleerde visie op mode:

Voor Kousbroek is mode nog stompzinniger dan sport. Hij gruwt van het
gekweel over wat in is en wat uit. De mode-industrie bezwoer hij eltjaar
geleden in NRC Handelsblad, speelt in op inferioriteitsgevoelens van de
ronsument. Met als gevolg een slaafse navolging van domme ideetjes die
uit de breinen zijn gesijpeld van een handvol listige couturiers^ [... ] Zoals
Kousbroek dacht men vroeger ook bij de Volkskrant over mode. Ik herinner
me de onverholen minachting waarmee in deze krant zo'n vijftienjaar
geleden werd geschreven over alles wat met mode had te maken. Soms
was mode tegen heug en meug nieuws. 49

Die tijden van misplaatste superioriteit zijn inmiddels voorbij. De mode
heeft zich definitiefgenesteld in de haarvaten van de samenleving en krijgt
daar ook de erkenning en waardering voor.

Op zoek naar legitimering

Volgens de meeste theoretici is het de mode als veld nooit gelukt om
dezriMe erkenning te krijgen als andere kunstvormen, door het ontbreken

47 M. Titton, -Fashion Criticism Unravelled: A Sociological Critique of Critiu^m in Fashion
MedJ^-', ̂ht^nationaljournal of Fashion Studies 3:2 (2016), 209-223, aldaar 213; F. Davis, Fashion,
Cufture and Uenh'ty (Chicago 1995), i27; Bradford,  s/i(onyouma/;sm, 43._ _ ^ ^^^,
48"Martin, -Addressing the Dress', 56; C. McDowell, . In Defense of a Free Fashion Pr^
in: Business of Fashion (2013), https://www. businessoffashion. com/articles/colins-column^
colm-mcdowell-suzy-menkes-cathy-horyn-in-defense-of-a-free-fashion-press(geraadpleeg

i6oktoberzoi8).
^ 'J. Zwagerman; -Als uit in is, en in uit, dan is alles oke', in: de Volkskrant 3 September 1999.
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v^en. ̂ tievan!ewwe kritiek-50 EindJaren nege"tig betoogde
m!wdMartln nogdat hetgebrekaan een^eJrieuIzem8o^kgr^ekuZ^
^n. GotdeeHlm aken hadmet7eua^^^^^^^^
discipline voor mode en daardoor met hetTntbrekenv7nu eeInuklrlm^h
^^o!^tisch model> zoals_die -Ivoor'd^ande^kun. ^^1
wikkeld zijn.. ' Die situatie is inmiddels veranderd. Mod'estudies^t
langzaam uit tot een academische discipline en n,odek'ritiekisuo7de
Zdaecnademische studie waarin een discours en modelTen""twikkelS
^A^eindvorigeeeuwstelde Angela McRobbie dat mode steeds meer

^n;!efa!g^(Bri?kwaliteitskranten'53 terwi'1 BrendaPoknkrapt^n
.)aa.rla ter zelfs beweert dat mode> door haar ^elligonderpopuia ire7ullttucu;
geschaard, meer aandacht krijgt dan de klassieke kunstren:"Fashio^
lol:ovse^geln the. media than any comParable area "f other human
mterest- De ontwikkeling heeft zich volgens de theoreticidoorgezeT
^Zd^^f^md^o6k aa;;'pres^l^^;OS;!;
!tekdatmodekritiek in het afgel°Pen decennium eoen . fas'e'vanTe1;^
mering- heeft doorgemaakt.55 De vraagisofempmschonld^Zktd^le
beweringen staaft.

^Deeerstewetenschappelijkeonderzoekennaarmodejournalistiekgin
OVCTmode^c'r^n-56 pionier Roland Barthes deedzyndi^?tZ1
lnderzo.ekover mode:waarinhiJ een semiotischeanaly^opzetteavacn
Zdetyd"hrIftCT,aIS ̂  Het droge en ^""iee^r:^;^^

t met zijn sprankelende observaties in Mytho^ie
(l!57)--pas clecennia latervoerde L^ Borelli een longitud;naaToZr3lk
uitnaarhetAmerikaanseV^e, 5. enAnnaK6mgeenvergelykbaar7nderA

L STm^°" Fa?ioncrlticlsm'-109; Granata' . Fashionin8 cu'^"l Criticism, Choi & VanDyk, 'An Inclusive System for Fashion Criticism', 12-21. -----""B """""" """t-"IU- ̂ "°' .
51 Martin, 'Addressing the Dress', 57.
SitS.lT;' Ge/(nlptvoorhetmoderne'' ^ & Van Dyk, An Inclusive System for Fashion

?4 ^pTnT^t^:O^T;^rm^m^e/wus^?(Londenl998), 54.s^";::::£r"7'°;w=^^^^^^^
^L^l^:lIrn^eEdito^-Hoewelzeconstateertdatmodestudieszichinn, iddels

^^SS !h!^"PI!nlh ebben gevestigd'lijl(t ons d^-tvoorbang:Mo^s^^
.^=Szs^r'''lk"°m=^°:;:;:;;::::^z=;S.^
?A6JSlb :lf-Delhaye>500rco"s^faeto"wmrfu;morfe&we"CT ^^^-'..

?.'^S2;;S.:;r ng-b°"'n: "10° w"»"'." ^'"-.-..<.«" .^
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zoek naar het Britse Vogue. ^ Deze drie onderzoekers merken op dathet
overheersende vocabulaire van modetijdschriften kleurrijk, hyperbolisch
en vooral ook stellig is: dit is in en dat is uit. ss 'Blue is in fashion this year',
schrijftBarthes ironisch.60 Ook Richard Martin noteert het Probleem dat
mo'decritici zich vaak overleveren aan -hyperbole and congratulatiorfofzelfs
:bubbly babble' in plaats van een serieuze poging om mode te du^en^om
aanhet eind van zyn artikel te verzuchten: 'We desperately need fashion
criticism.'61

Agnes Rocamorawas de eerste modeonderzoeker die kranteninplaai
vantijdschriften bestudeerde. 62 Zij verrichtte een vergelijkend onderzoek
naarmodekritiek in de Franse krant Le Monde en het Britse^/ze Guardian
uit"hetjaari996. Rocamora stelt dat in Le Monde modejournalisten de haute
c:outurje~zienals een kunstvorm en in hun recensies daarom vooral nadmk

legRen op het concept dat achter het kledingstuk schuilgaat. The Guardian
sdTaart daarentegen mode onder populaire cultuur. Dit verschil tussen
hoge en lage cultuur, met zijn verschillende waarderingen, i
weer terug in de modekritiek.

Susannejanssen voerde een longitudinaal onderzoek uit na,
in Franse, Duitse en Nederiandse kwaliteitskranten tussen 1955 en 2005."
Volgenshaar is modekritiek, in tegenstelling tot andere kunst- en populaire
cultuurvormen, niet in staat geweest om een kritisch ofintellectueel discours
te'ontwikkelen. Haar empirische onderzoek bevestigt dat in een land als
Frankrijk, waar het modesysteem meer geinstitutionaliseerd is dan in
Duitsland ofNederiand, kwantitatief meer serieuze modejournalistiek
wordt bedreven. Vanaf midden jaren negentig is in de drie landen een
dmdelijke'toename te zien in modekritiek. En deze ontwikkelmg zet zich
door.'Hoewel in Duitse en Nederlandse kranten in 2005 modekritiek zich
nog redelijk in de marge bevindt, is de kwantiteit wel enorm toegenom^n
ten opzichte van dejaren negentig. Janssen suggereert een correlatiemet de
groeivan de mode-industrie in die periode. Ook blijkt uit haar <
datkranten dan wel gestaag meer aandacht aan mode besteden, maar dat

58 A. Konig, -Glossy Words: An Analysis of Fashion Writing in British Vogue; in: Fashion Theory
10:1-2 (2006), 205-224. , ^^
59' B.' f\eskens', Fashion criticism in the Netherlands (Vrije Universiteit 2015), 66.^
60 A. Stafford & M. Carter (red. ), Roland Barthes: The Language of Fashion. (Oxford 2004), 37.
61 Martin, 'Addressing the Dress', 58, 70. _ ^ ^
62 A. Rocamora, 'High Fashion and Pop Fashion: The Symbolic 1
Monde and The Guardian; in: Fashion Theory 5:2 (zooi), 123-142.
63 S. Janssen, -Fashion Reporting in Cross-National Perspective 1955-2005, in: roe^ ̂ ."
(2006), 383-406.
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mld lnogsteedsmin(ier aandacht krygt dan de -dere kunsten, en dat mode

^mnd"mtem n van kunst -esthetiekwordt behandeld1 ^;^
:^tb^ra t-he''v"ddL =d:ZKC^nBS^^^^^^
daHlbnnZld'^ml:ants o"oloog pierre Bourdieu-Een veH-als
^.v!n.dlTdlo fdejournalistiek-wo;dtbeP7aldd""-e^^^^^
^atl:^en^T!^ende actoren'meteCT^^^^^^
Hlt.cu/tulLele;eld bestaat verder niet a"een "^ateSegoTd7renumZ
^^^m cherd ucten-Eenkunstwe^°^^Ib^^e]^r
;:^lu';u:'TI"g',t°mtt°18tand' z° 8c^.iftBou;d;eu: .'h^e'dZ::;
^^^r:i^restedinit'whofindamatenal-^b^^
^^i^assi^^deciphenngit'commenungon^-"^^^
^Zg;^e^gJ:8:toveldM
n^dZ;LTrontinuestriJd is tussen geves"gdeenopkom6end:p:^:;
^dedo^!nante _waarden voor een bepaalde "Jd tekun'ne'ndefinlieare^
^;;'^mpl;eerteen TOOrtdurende ^"ektochtnaar'ie gitin^i^n
^titionforthe monopoly ofartisticlegitimation^Sak^Z^
^^(;dl;S^I^hts?njdgaande:met alsdoel()m eenhi^:^:
^ols,tan^e.kunnen brengenen te kunnen bepale" wat'Iegitieme"mo'dec
.
bTnt!7.Alshet.een veld lukt om zich te ^meren:ve7^ftl hectimZ
lT.TPrestige;Granata laat in haar artikefu^"^-endatdiemacl ht^
SMo'^nk:",wr;i,imteine^^central to fashion criticism's delay in legitimization/68'
.

Eenmanierom cu!turcel kapitaal te ̂werven is door de mode als kunst
kTnt:S2,TSr 'wpte"]eendlm^

LT:"3 svendsen merkt OP dat m"deontwerpers altijd veel moeite hebben
gedaanomerkenningteoogstenalsorigineelkunstenaa^
^wnceptue[emode indejaren tachtiSis diediscussie^rhe^Z
^Lg^lw °rderhetwurm°d"te'8moe^^
zichzelftot kunstenaar uitroepen, zoals vaak gen-oegge^eurt7°Tndavtcg^
? R Bourdieu' 7'AeF/e/rfo^cufr"T^Trf"rt;o^ (Cambridge 1993), ui.

^^l;EZ&/,^^^Llc^uneretsaGriffe:contributionauneTheoriedeIaMagie,
^:T_sde/affecAercAe e" s"e"ces soc'a/es J (I997), y^aMaarTF

Granata, 'Fashioning Cultural Criticism', 14"
^^^^'^i;"^?":7^2' (1998)- ̂ v-s^ '^^ i":A. Geczy

^ (red.), Fashion and Art (Londen2oi2), ~i3-28. ' --'-""--'J
^n^^:e:S!^gdoorviktor&ROIfdie. zichvoo;hun "verzichtstentoonstelling in de

'fashion artists' bestempelden.
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moot hot modeveld zelf ook genoeg cultureel kapitaalver^en. ^D^t
gZurTonderu ande"redoordeotoenamevanniche-modetijds^^
Tn̂ nT^rcmdseZu zueu modek7m-ekbeoefendwordt^yo orbeddenzyn

ye±s^doo"rAnjaAronowsky Cronberg enAddress doorJohanne,SR^Onen;
Va7deuPeerzteteenduidelijkeontwikkelingindemodejoumalistiekji aaj
wuat^noemt-verkunstigmg-, vanwegedesterkeconceptuali^mg^^n
hlede^daagseontwerpersmode73 De ontwikkeling in de richtingv^kun^
bmnenhe^modeveldzelflevertdemodekritiekmunitieomteagerentege^
^lnle^atevel ^eopmodedievanuiteentraditionelecukuurkritiekwerd
gevmntTeTdebat in de modetheorie blijkt dat de strijdom legitimiteitonder

modqlouma^tenonmisbaaris, wilhetveldvanmodemeers^
^^^isZ^nde-ekkykenwe da^-k-^^^^
^ant^van'demodekritiek, maar maken we ook een inhoudsaji alys^
ZTeSjten ofmodTop'steeds serieuzere toonwordtbeschre^e^ot'
^^^e^^is eenuUingvandepopulairea.^^^
DaTrm'e7hopenweoeen antwoord te vinden op de vraag of de legitimiteit
van modekritiek toeneemt.

Het empirische onderzoek

Voor het onderzoek naar modejournalistiek in kwaliteitskrantenkoze^n
wTaan^nkuelyk7oorhet^C ^efe^adendeVo^m^. Rosa^ede

Goffauheeft'eJersteenkwantitatiefonderzoekuitgevoerd. Daarbijwas

de eerste hypothese dat tussen 1985 en 2015 een toename te ̂ en^sm^
^a^T;alnmodekritiek in dezetwee kranten., en detweeded^mod^
w^dtlweergegeven~alseen uiting van de populaire cultuur oflifestyle en

nietgeschaardwordtonder/cuns?. ^ ^
lc0^re tsuzuinni'gste kunnen zeggen over de ontwikkeling van deNeder^-

landsemodekrkiek hebben we gekozen voor een Periodevan_25Jaar;,^
lwei"van"i985tot 2010. De keuze voor deze tijdspanne maakt het^mo
o"nde^ek;edoennaar de inhoud, de toon en hettaalge^mkjan^
cukurele referenties in krantenartikelen, om zo contir

A. Geczy & V. Karaminas (red. ), Fashion andArt (Londen 2012), 24. ^ ^^ ̂ _^;^,,, ,^
F. 2:^-ro rie'.u:Betwe"enFrivolityandArt:ContemporaryNicheFashionMagazines,. n:

Fashion Theory 16:1 (2012), 9-28.
73 Van de Peer, Gekniptvoorhetmoderne, 271.
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patronen te herkennen. 74 Meer kranten en een langere periode waren niet
haalbaar binnen de beperkte onderzoekstijd voor een masterscriptie.
Zoals gebruikelijk voor kranten- oftijdschriftenonderzoek is gekozen voor
intervallen, en wel van vijfjaren: 1985, 1990, i995, 2000, 2005 en 2010. Bij
deVolkskrant is voor dejaren 2000, 2005 en 2010 ook de zaterdagbijlage
Votkskrant magazine onderzocht. Voor de intervaljaren 1985, 1990^^1995
heeft Rosanne gebruikgemaakt van de online krantendatabase Delpher.
Deze website bevat de kranten vanafi6i8 tot en met 1995 en bevat een
zoeksysteem waarmee de krantenartikelen onderscheiden kunnen warden
van bijvoorbeeld advertenties. De betreffende artikelen zijn gefilterd op
de term 'mode'.

Helaas gaat Delpher niet verder dan 1995, en het NRC Handelsblad is
slechts tot en met 1994 opgenomen. NRC Handelsblad en de Voikskrant
beschikken nietzelfover een (complete) database die langer dan twintig
jaar teruggaat. Ook is een probleem dat veel modejournalisten freelancer
zijn en hun artikelen niet altijd in de online databases van de kranten zijn
opgenomen. Voor de intervaljaren 2000, 2005 en 2010 heeft Rosanne het
onderzoek voortgezet in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, waar alle
gearchiveerde Nederlandse kranten in te zien zijn op microfilms. Helaas
is er op de microfilms geen zoeksysteem beschikbaar, wat het doorzoeken
op artikelen over mode tot een tijdrovende klus maakte. 7s

Het kwantitatieve onderzoek houdt in de eerste plaats tellen in: de
hoeveelheid artikelen over mode zijn over hetgehele desbetreffendejaar
geteld: het totaal aantal artikelen komt uit op 805. Vervolgens is de auteur
genoteerd, op welke dag en pagina het artikel verscheen en in welk katern
ofrubriek76 Alleen de geschreven tekst is geanalyseerd; afbeeldingen en
illustraties zijn buiten beschouwing gebleven.

Een eerste grove selectie van artikelen over mode levert het volgende
resultaat op:

Hieruit blijkt dat 1985 een nogal vruchtbaarjaar was voor de Nederiandse
modekritiek in NRC en dat het aantal artikelen nadien niet meer zo hoog is
geweest. In vergelijking met 2010 is van de modekritiek in NRC ongeveer een
kwart overgebleven ten opzichte van 1985. We hebben daar geen duidelijke
verklaring voor; maar het gaat om veel kleine, vaak beschrijvende artikelen
die meer over dagelijkse kleding gaan dan over mode. Ook ontbreken in 1990

74 Konig, 'Glossy Words', 206.

^ De data zijn beschikbaar op de Radboud Universiteit Nijmegen bij prof. dr. A.M. Smelik.
Jiinnen het kadervan dit artikel bespreken we alleen relevante gegevens; daarom zijn dagen

en maanden waarin modekritiek verscheen hier verder niet verwerkt.
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Tabel 1

AlfiC Handelsblad ttatalen perjaar)

1985

1990
1995

2000

2005
2010
Totaal inclusief 1985

Totaal exclusief 1985

Tabel 2

93
2977

46

35
58

29

290

197

de Volkskrant (totalen per de Volkskrant
jaar)

1985

1990
1995
2000
2005

2010

Totaal gescheiden
Totaal samengevoegd

29
53

75

36
46

43

282

Volkskrant magazine

0

0

0

34
29

no

Totaalperjaar

29

53

75

70

75

153

een paar maanden, wat het beeld vertekent. Het kan ook te maken hebben
met de introductie van NRC.next in 2006; wellicht wordt de mode daarin
vaker besproken omdat het blad zich meer opjongeren richt (NRC. nextK niet
meegenomen in ons onderzoek). NRC is in 2011 begonnen metj-en lifestyl^
bijlagebijdezaterdagkrant, waarvoormoderedacteurMilouvMRossumwerd
aangenomen (die haar positie bij de Voikskrant ervoorverhet). 78 Hiermee kreeg
modevolgenshaarvanaf20ueenvasteplekinde^C:'ByN7?Cismodegeen
vast en vanzelfsprekend onderdeel van de krant geweest, maa
incidenteeTbehandeld. '79 Deze observatie wordt door onze cijfers bevestigd.

77 In hetjaar 1990 van NRC Handelsblad ontbreken de maanden februari, juni en "ktober^p
Delpher. BiJ navraag bij de Koninklijke Bibliotheekbleken deze ookniet in het archiefaanwezig.
78 'Van Rossum werd bij de Volkskrant opgevolgd door Bregje Lampe.
79 M. Willems, 'Milou van Rossum: "mode meer dan alleen kleren kopen", in: I
iojuli2oi8.
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s^^olks/{rannaat het aantal artikelen van 1985 tot 1995 een duidelijke
^tijgmg zien, evenals van 2005 tot 2010, maar daar tussenin blijft het aantal
krantenartikelenoye rmode stabiel rond zeventig artikelenperjaarVoor

ta iszowel de Voikskrant als het Votkskrant Magazine geraadpleegd;
Volkskrant Magazine verschijnt vanafi999 als een full colour b'ij'kgeSiJ
de zaterdagkrant. Onze eerste hypothese;dat de kwantiteit van7rt;£ele^
over mode in de periode van 1985 tot 2010 - met schommelingen - ^
toeneemt, wordt door de door ons gevonden data bevestigd.

Auteurs

We hebben de gegevens ook uitgewerkt voor auteurs. Bij de Volkskrant zijr
erm. tot_aal> °verzesmtervalJaren verspreid, 98 unieke auteurs voor 443
artikelen. In de Votkskrant schrijft Pauline Terreehorst verreweg de mees^
!rtikek^ove. r^ode tus!en 1985 e"2000' waarna haar taak wordtoverge^
nomen doorMilou van Rossum tot 2011. Er is daarnaast een groot aan^al
auteurs dat slechts afen toe over mode schrijft. Bij NRC zijn er in totaalo ver

zes intervaljaren verspreid, 83 unieke auteurs voor 289 artikelen. De auteurs
di!de_grootste. bijdrage leveren perjaar ziJn weergegevenindevolgende
tabellen, evenals de procentuele bijdrage van de betreffende auteur. '800"

m het overzicht van NRC komt een sailla"t gegeven naar voren, namelijk
dat in 2005 na Jetty Ferwerda het grootste aandeel in de modekritiekwordt
geleverd door demternationaal vermaarde modejournaliste SuzyMenke^
die tot 2014 voor The International Herald Tribune schreef. NRC maakte'toen
de keuze om maar liefst dertien keer Nederiandse vertalingen van~Meunkes:
artikelen te publiceren. Bovendien werden Ferwerda's artikelen gepubliceerd
in de rubriek'Leven &cetera', terwijl Menkes' artikelen opgenomenwe7den
in de kunstbijlage of in een kunstmbriek. Dit lijkt een duidelijkvoorbeeld
teM jn van status en macht: als Menkes over mode schrijft> draagt dat meer

: dan wanneer een Nederiandsejournaliste dat doet.

Rubrieken

InNRC wordt mode in elk onderzocht intervaljaar steeds in een andere
^ geplaatst. In 1985 vooral in de rubriek -Mens en bedrijf; in 1990
: Vormgeving"; in 1995 -de Weekagenda'; in 2000 .de Agenda'; in 2005

8° Door ruimtegebrek neinen we hier niet alle tabellen op met de auteurs per onderzochtjaar.
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1985

1990
1995

2000

2005

2010

91

29

47

35

58

29

Joyce Roodnat;
Marijfce Hilhorst
Karin Schacknat

Edith Schools

Jetty Ferwerda
Jetty Ferwerda
Georgette Koning

9

9

6

20
16
17

13

20,7 %

42,6%

45,7 %

29,3 %

44, 8 %

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%

. Leven &cetera-; en in .ow -Kunsf. Daarbij valt op dat inhetbetr^

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

^ecel;eue7pTrjaareenmodespecial, metdeseizoenenv^^^
^eT, ̂<mapacrtJ:anm September. In ̂ yo^^a^ valt verder op dat r
skchts'sporadisch in de rubriek 'Kunsf terechtkomt.

Deze data bevestigen onze tweede hypothese dat mode in NRCHandels-
blad en de Voikskrant wordt weergegeven als een uiting van de populaire
cultuur oflifestyle en niet zozeer als (hoge) kunstvorm.

Codering van beoordelingscriteria

Na deze eerste verkenning zijn we verdergegaan met een discoursanalyse van
de artikelen in NRC Handelsblad tussen 1990 en 2010, waarbij om redenen
van haalbaarheid het intervaljaar 1985 afviel, en de artikelen in de Volkskrant
verder niet meer zijn meegenomen. Voor het kwalitatieve onderzoek hebben
we op basis van de hierboven besproken theorie twee hypotheses opgesteld.
Ten eerste veronderstellen we dat mode in NRC in de periode 1990-2010 op
steeds serieuzere toon wordt beschreven, en ten tweede dat de legitimiteit
van modekritiek toeneemt.

Na een strengere selectie vielen artikelen over modefotografie, beauty, haar,
sieraden en lezersbrieven af, zodat we ons beperkten tot evaluatieve artikelen
over mode die een waardeoordeel gaven. Het coderen van de overgebleven 290
artikelen is met de hand gedaan aan de hand van criteria uit het onderzoek van
Van de Peer. Zij stelde achttien categorieen op om de status van de modekritiek
te achterhalen, en de manier waarop modejournalisten met behulp van be-
paalde criteria proberen om legitimiteit te verkrijgen (in de zin van Bourdieu).
Per criterium turven we hoe vaak het voorkwam in de onderzochte artikelen:

'Hoe meerjournalisten een beroep doen op een criterium, hoe legitiemer
het wordt'. 81 De toename ofafname in legitimiteit wordt dus bepaald door
het uiteindelijke aantal hits dat een criterium oplevert. We hebben Van de
Peers categorieen ongewijzigd overgenomen, waarbij een codering gegeven
werd met een cluster aan woorden offrasen die met een bepaalde categoric
overeenkomen. In de categoric 'het heden' zijn bijvoorbeeld begrippen als
'up-to-date', 'hedendaags' of'actueel' meegenomen in de codering. 82

In totaal zijn er achttien categorieen voor de beoordelingscriteria gebruikt
voor de codering: schoonheid; functionaliteit; vrouwelijkheid/mannelijkheid;
elegantie; materialiteit; commercialiteit; persoonlijke stijl van de ontwerper/
modehuis/drager; oorspronkelijkheid; traditie; het verleden; het heden;de
toekomst; cyclisch/lineair; vakmanschap; modeontwerp als intellectuele
praktijk; het nieuwe; verandering; kunst.

8i Van de Peer, Gekniptvoorhetmoderne, 108.
82 De coderingen zijn in kaart gebracht met verschillende grafieken en diagrammen met

:el. Deze nemen we niet op in dit artikel, wel bespreken we de resultaten.
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Kwalitatiefonderzoek: Critical Discourse Analysis

Na de verzameling en codering van alle data zijn deze nader geduid en
gemterpreteerd door middel van een discoursanalyse. Hiervoor hebben^e
tet model gebruikt van Norman Fairclough, de Critical Discourse Analyse8

Een Critical Discourse Analysis onderzoekt hoe een discours betrokken
is'in machtsrelaties door middel van een analyse van drie dimensies: de
geschreven tekst; het productie- en interpretatieproces van de tekst;m de
^ociale voorwaarden voor productie en interpretatie van een tekst. Hierop
baseert'Fairclough een driedelig analysemodel: de beschrijving gaat om de
formele eigenschappen van een tekst; de interpretatie heeft te makenmet
derelatieTussen de\ekst en interactie; en de verklaring betreft de relatie
tussenmteractie en de sociale context. De Critical Discourse Analysis maakt
het mogelijk om het impliciete discours te achterhalen door I
t'eletten op stijlhgurenen daarmee de impliciet verweven waardering te
achterhalen op basis waarvan een modecriticus iets goed of minder goed
vmdt84 Nuances in taal leggen de onderiiggende ideologic van een artikel
bloot, 'waardoor duidelijkwordt op welke manier de betreffende journalist
het machtsveld van de mode probeert te beinvloeden en aan legitimiteit te
winnen. 8s De Critical Discourse Analysis stelt ons dan ook in staat om een
strijd om legitimiteit te achterhalen: hoe serieus wordt mode genomen, en
wordt modegezien als uiting van kunst of van populaire cultuur?

Resultaten

In totaal verschenen er tussen 1990 tot 2010 in NRC 197 artikelen over mode.
Na de codering blijkt dat van alle achttien criteria 'materialiteit' de categone
isdiehethoogstescoort met meer dan 1800 hits. Dit betekent dat materiele
zakenzoals de beschrijving van stoffen, de visuele aspecten van textiel, de
beschrijvTngvan het silhouet, en de relatie van de kledij tot het lichaam, de
grootste plaats innemen binnen het corpus. Hier is ietsinteressants aan de
hand, want over de jaren heen neemt de categoric materialiteit beslist at.
Materialiteit wordt op grote afstand gevolgd door schoonheid: waarderingen
of mode mooi, lelijk, leuk, aantrekkelijk ofsaai is leveren 328 hits op. <

8s N. Fairclough, Language and Power (Londen 1989).
84 Van de Peer, Gekniptvoorhetmoderne, 104.
85 H. Janks, -Critical Discourse Analysis as a Research Tool', in: Discourse: Studies i
Politics of Education 18:3 (i997), 329-342, aldaar 330.
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decategorieen -modeontwerp als intellectuele praktijk- en 'veranderine'
meer dan 300 hits op.

^ Hetbeeld schommelt vaak wat, maar over de langere tijdspanne zien we
.fnemen: schoonheid, functionaliteit, vrouweliikheiri

mannelijkheid, elegantie, traditie, het verieden, cyclisch/lineair;materjmliteit',
,ena;mn;erci_e-_Daarbij valt op dat de categ"rieen -elegantie- en -cycIiscW

"uberhauptweinigscoren. Hethistorischeveriedenentraditieworden
gaandeweg minder belangrijk gevonden in de beschrijving enduiding;an
mode. Ookhet belang van functionaliteit neemt afals critenum.'
.. " H<;ewel hetbeeldook schommelt bij de tegenovergestelde ontwikkeling,
isgedurende de periode waar te nemen dat de volgende critena '^nem^
^akmanschap, modeontwerp als intellectuele praktijk, persoonlyke'stTji'va'n
deontwerper/drager, kunst, oorspronkelijkheid, het meuwe7veJrandeJri>E
het heden, en detoekomst. We zien ookdat modejournalistenm"toeZ
mende mate mode relateren aan kunst. Dit komt enerzijds omdat'd^mode
vaker in musea wordt tentoongesteld, maar ook omdatmode",
WOTdtInet de kunstenofdat mode ̂  een kunstvorm wordt^^
verband is het opmerkelijk dat categorieen die een bepaalde^enheTd
v!rondlTl!Tllemaakoenemen:zoals <vakmanscha^
e^oorspronkelijkheid'. Daarmee plaatst mode zich al dicht bij hetdiscouTs
van autonome kunst. In dezelfde lijn valt op dat mode in de loop dena
b^eoordeeld wordt op haar intellectuele inslag: er wordtvake7benoj^d

> collectieofmode-item een verhaal vertelt ofiets bekritiseert^fe'r
wordt gesteld datzo'n verhaal ofkritische instellingjuist"ontbreekt"De
categorieen -het nieuwe- en -verandering' laten een lichte stiJRins zienvan
ongeveer ten procent. Dit ligtvoor de hand als de tegenovergestelde criteria
vanlverleden> en 'traditie'Juist afnel"e". Nu wordt mode meer'gewaardeerd

; actueels ofals iets dat de toekomst verbeeldt.
taterpreteren we deze gegevens, dan blijkt dat onze hypotheses bevestie

warden: mode wordt op steeds serieuzere toon beschrevenm^e period
^van 1990 tot 2010 in ̂C//anrfe/sAW. Weliswaar valt mode eerder onder

istyle enpopulaire cultuur, en niet zozeer onder kunst, maar dat zijr
^remendie op zichzelfook aan belang en validiteit hebbengewonne^

eren dat er langzamerhand een kritisch discours ontstaat over
e^waarin zowelde esthetische als de sociale en culturele perspectieven

^an mode aan bod komen. Samen met de toename van de ̂ a^e^van
taantal artikelen over mode, en andere gegevens zoals de aanstellir

lM eenvaste modeJournaIist, kunnen westellen dat Ae legitimiteU^
^odekritiekinhet^C//aWe/^rftoeneemtinded~ooronTonderzt ochtle

twintigjaar.
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Conclusie

in dit artikel hebben we betoogd dat -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 mode neemt toe, zowel in NRC als devolkskran^^Z'o'^lT^neT^r'teg"^^
SSSsij^sSzS
^s^=^^ss
^^^^dadlfestyleenpopu^e-cukuu^^^^^
envaUditeithebben gewonnen. Ook in dit soort rubric
r^^^^^'^-^^ -ofhln-onteworpen
.T^;::hned:$^, ^.a--^""*"-jk;u,^^^
k,nDg:^. ;y7eenwT.^:^"c.an.rn^d^

Sa.^nwordenn. erla.nstzinnigeei^^a^^^
dee7d:zoalsd-epersoonlijkestijlvaneenon^pe^o^o^reetrnuieZes,TnFvce;and^mg:ModejournaUst^k^n^^^^^^^^^^
^ed^eTde tcoekomst"dann°aar hetverieden. In de ̂"deknuekva^°,P
hd:SnM^XmasIIsum'.t^l;;endTnwd^^^^^^
h"eribelan°gnjkis m de esthetische waardering van een t

COSner.n we -u de *".- »«^.^^td^n;eJ^van'°dTnZuTv^n deTrtiSn over mode in N^^^^
Z^^f^^udmgd. emdejarentachtigenneg^ign^^^
::^kw":,n';:no,,'dch....n "-ode en ".°1ekn. ;An^n^g.̂ ^"
^iSe mUknnium. Onze -ncl-Pos^e^n^^^^
^ ZS^^ie dennog stelckd.t kgklmenn§^n;;^^S
^ZTsk^nte^gac^r^^^^^^

86 S. Janssen, -Fashion Reporting', 387.
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over de voortschrijdende legitimering voort uit het feit dat wij modekritiek
op zich hebben onderzocht, en niet in relatie tot de anderekunsten. Wij
nemen waar dat mode steeds meer in termen van kunst en esthetiek wordt
besproken in de modejournalistiek, ook al speelt een bredere cultuurkritische
invalshoek ook een grote rol. Volgens ons is dat laatste echter geen probleem
maar eerder een noodzakelijkheid, omdat mode zich nu eenmaal moet
bewegen tussen kunst- en cultuurkritiek. Mode kan immers niet los gezien
warden van kleding, en andersom, kleding kan niet los gezien warden van
mode. Mode is dan ook fundamenteel anders dan de andere kunsten, omdat
het niet alleen een esthetiek maar ook een belichaamde, alledaagse praktijk
betreft die alle mensen aangaat.

Als legitimering alleen wordt gezien als belangstelling voor esthetiek, of
een opschuiyi ng van mode in de richting van kunst, dan blijft legitimering
inderdaad achter. Maar als we legitimering ook begrijpen als een toenemende
belangstelling voor de rol die mode speelt in de hedendaagse cultuur, dan
kunnen we niet anders dan concluderen dat modekritiek zich tot een serieuze
tak van dejournalistiek heeft ontwikkeld. Uit ons empirische onderzoek
concluderen we dat die ontwikkeling de laatste decennia in gang is gezet.
Modekritiek is niet langer het ondergeschoven kindje in de journalFstiek,
maar is uitgegroeid tot een volwaardig onderdeel van zowel de kunst- als
de cultuurkritiek.
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#RhodesMustFall en de erfenis van het

Europees imperialisme1

Rosemarie Buikema

Abstract

Deze bijdrage analyseert de publieke herinnering aan Cecil John Rhodes,
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 en herordening van het koloniale archiefzoals geproduceerd
door de Zuid-Afrikaanse kunstenaars Wim Botha en Sethembile Msezane.

Deze activistische kunstenaars zijn postkoloniale intellectuelen, die de
op eurocentrische waarneming gebaseerde wereld in twijfel trekken.
Doordat zij kennistradities kritisch onder de 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
politick van een permanente spanning.

Keywords: Cultuurkritiek, Postkolonialisme, Activisme, Cecil John Rodes,
Wim Botha, Sethembile Msezane

Op 9 maart 2015 besmeurde Chumani Maxwele in Kaapstad het bronzen
standbeeld van Cecil John Rhodes met menselijke uitwerpselen, afkomstig
van een mobiel toilet uit de township Khayelitsha. 2 Cecil Rhodes (1853-1902)

1 Delen van dit artikel zijn gebaseerd op onderzoek, eerder gepubliceerd in R. Buikema,
Revoltes in de cultuurkritiek (Amsterdam 2017) en in een bijdrage aan S. Ponzanesi & A. Habed
(red.), Postcolonial Intellectuals in Europe (Londen/New York 2018).
2 Khayelitsha is een van de grootste townships buiten Kaapstad en een van de districten
waar - in de aanloop van de #MustFall protesten - de zogenaamde Toilet Oorlog plaatsvond.
Deze protesten hadden als doelwit de ondermaatse sanitaire voorzieningen in Khayelitsha en
eisten fatsoenlijke riolering (zie: Z. Matebeni, 'Southern Perspectives on Gender Relations and

s, F., Ten strijde tegen het verval: Cultuurkritiek in diachroon en internationaal perspectief.
Amsterdam: Amsterdam University Press, 2021
001 lo.5li7/9789463728966_CHo6


